
Amfa ft. Barman, Je
Słuchaj tego ...
Jeśli zdarzyło Ci się stracić kogoś bliskiego, a na pewno zdarzyło , albo ktoś kogo kochałeś Cię zostawił to sprawdź ten kawałek, sprawdź, a jeśli nie to wcale nie musisz tego słuchać jeżeli Ci się nie podoba (nie musisz)
Amfa :
W życiu ...
W życiu jak w filmie, wszystko się toczy.
Czas szybko płynie, coś Cię zaskoczy .
Ktoś teraz płacze, a ktoś się śmieje.
Przy jednej osobie są przyjaciele ,
a ja sama siedzę i pisze te słowa
które powtórzę nie raz od nowa
i krzyknę głośno "Kochanie wróć do mnie" ,
a nadzieje na swą stronę zło przeciągnie .
I tak koło fortuny kręcić się będzie .
Ty wiesz o tym, powtarzasz to wszędzie .
Dajesz miłości wszystko co od Ciebie chciała ,
a ona i tak ze wszystkiego Cię wyjebała .
Wiesz że każdy krok do przodu Cię cofa
proste słowa, to moja przemowa .
Otwieram usta szeroko i płacze ,
że nigdy więcej Cię już nie zobaczę .
Klucz do bram, przekaz dla was mam .
Tak ja , nie ufajcie pierwszej lepszej
bo się przejedziecie i ja nie pieprze .
Rozpoczęłam ripostom a teraz kończę więc
pomyśl to chłopcze .
Bo życie jest łatwe do pierwszej straty
jeśli coś zyskasz to też coś stracisz .
Więc złap mnie za rękę i znajdźmy razem szczęście...
Znajdźmy razem szczęście - [razem]
Barman :
Kochałeś kogoś mocno ta osoba Cię olała
zastanawiasz się teraz czego ona chciała
wspominasz i myślisz dlaczego tak się stało
nie przejmuj się widocznie tak być miało
to jest miłość, w niej wszędzie ten trud
chcesz dojść wyżej, lecz ucieka Ci znów
odchodzi Ci nadzieja , zamasują się kolory
to nieudane, wspominane love-story
w życiu tak jest coś masz a to tracisz
raz biedniejesz a raz się bogacisz
chciałbym tym sterować lecz tak się nie da
w twoim życiu ciągły smutek i bieda
nie przejmuj się, co było już nie wróci
niepotrzebnie twoje serce się kłóci
nie przejmuj się, tak musiało być
zapomnij o tym spróbuj dalej żyć ....
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