
amfa & barman, Je
s&amp;#322;uchaj tego
jesli zdarzylo ci sie stracic kogos bliskiego, a na pewno zdarzylo
albo ktos kogo kochales cie zostawil
to sprawdz ten kawalek, sprawdz
a jesli nie to wcale nie musisz tego sluchac jezeli ci sie nie podoba(nie musisz)
[amfa]
w zyciu
W &amp;#380;yciu jak w filmie, wszystko sie toczy
czas szybko p&amp;#322;ynie, cos Cie zaskoczy
Kto&amp;#347; teraz p&amp;#322;acze, a kto&amp;#347; sie smieje
Przy jednej osobie s&amp;#261; przyjaciele
a ja sama siedze i pisze te proste s&amp;#322;owa
kt&amp;oacute;re powt&amp;oacute;rze nie raz od nowa
i krzykne g&amp;#322;osno &quot;Kochanie wr&amp;oacute;&amp;#263; do mnie&quot;
a nadzieje na sw&amp;#261; strone z&amp;#322;o przeci&amp;#261;gnie
I tak ko&amp;#322;o fortuny krecic sie bedzie
Ty wiesz o tym, powtarzasz to wsz&amp;#281;dzie
Dajesz milosci wszystko co od Ciebie chcia&amp;#322;a
a ona i tak ze wszystkiego Cie wyjeba&amp;#322;a
Wiesz &amp;#380;e ka&amp;#380;dy krok do przodu Cie cofa
proste s&amp;#322;owa, to moja przemowa
Otwieram usta szeroko i placze
&amp;#380;e nigdy wieciej Cie juz nie zobacze
Klucz do bram, przekaz dla was mam
Tak ja ja, nie ufajcie pierwszej lepszej
bo sie przejedziecie i ja nie pieprze
Rozpocze&amp;#322;am ripostom a teraz ko&amp;#324;cze wiec 
pomysl  to ch&amp;#322;opcze
Bo &amp;#380;ycie jest &amp;#322;atwe do pierwszej straty
jesli co&amp;#347; zyskasz to tez cos stracisz
Wie&amp;#263; z&amp;#322;ap mnie za r&amp;#281;ke i znajdzmy razem szcz&amp;#281;scie..
Znajdzmy razem szczescie - [razem]
[barman]
kochales kogos mocno ta osoba cie olala
zastanawiasz sie teraz czego ona chciala
wspominasz i myslisz dlaczego tak sie stalo
nieprzejmuj sie widocznie tak byc mialo
to jest milosc, w niej wszedzie ten trud
chcesz dosc wyzej, lecz ucieka Ci zn&amp;oacute;w
ucieka Ci nadzieja , zamasuj&amp;#261; sie kolory
to nieudane, wspominane lovestory
w zyciu tak jest cos masz a to tracisz
raz biedniejesz a raz sie bogacisz
chcialbym tym sterowac lecz tak sie nie da
w twoim zyciu ciagly smutek i bieda
nie przejmuj sie, co bylo juz nie wr&amp;oacute;ci
niepotrzenie twoje serce sie kluci
nie przejmuj sie, tak musialo byc
zapomnij o tym spr&amp;oacute;boj dalej zyc
dalej zyc
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