
Ariss, Miłość to ściema
For a moment a? touch you feel
Like a vision of an angel
As our love, undecided disappears forever
Always longing to have you near
Fell the power and the passion
Feel me slipping from your hands
Please break my fall

Miłość to ściema,
Miłości nie ma.
Są tylko głupie zauroczenia.
Ziomek, teraz to wiem!
Gdy to przeżyłem, sam to sprawdziłem.
Dopiero teraz zrozumiałem jaki głupi byłem.
Źle postąpiłem, napaliłem się na wielki związek.
Raczej zabawę,
Taki cios w serce jaki dostałem
Nie wiem jak to przetrwałem, jakoś musiałem.
Ale przecież to wielka miłość była.
Tak przynajmniej twierdziła, dużo rzeczy obiecywała.
Lecz żadnej z nich nie zrealizowała.
Opowiadała, że jestem jedyny w swoim rodzaju,
Wtedy czułem się jak w raju.
To była ściema, ona tylko się zabawiała!
Bo przecież gra na uczuciach to fajna zabawa!
Nasz pociąg już odjechał, więc spadaj mała.
Zostanę teraz sam i będę jechał dalej.

We had a million of days
I know that our time has run out
You're my everlasting groove
Forget the past for the time to come
In all our thoughts and we will meet again
We had a million of days
I know that our time has run out
You're my everlasting groove
Forget the past for the time to come
In all our thoughts and we will meet again

Jak można było tak się zabawiać ?
Myślałem, że to miłość a to tylko zabawa.
Więc biegnę dalej i szukam dalej tej kropli szczęścia,
Która pomoże zapomieć o tym co nas spotkało.
Teraz mogę powiedzieć smiało - Uczucia Bolą!
Moje serce przebite strzałą. Trudno!
To nie ten Amor co ludzi złańcza
Ten rozpiepsza związki a nie połańcza.
Zakończyłaś to co między nami było,
Co nas łączyło.
Twoje marzenie w końcu się spełniło.
Zadowolona ? Okey! To twoja wola.
Ja kończę pisać tekst i lęcę na browar.
Lecz jeszcze jedno, będę powtarzał -
Miłości Nie Ma! Więc ziom uważaj.
Żebyś nie popadł w to tak jak ja.
Miłości nie ma!
To tylko gra, to tylko gra.
To tylko ściema.

We had a million of days
I know that our time has run out
You're my everlasting groove
Forget the past for the time to come
In all our thoughts and we will meet again



We had a million of days
I know that our time has run out
You're my everlasting groove
Forget the past for the time to come
In all our thoughts and we will meet again
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