
Bachelor Girl, przepraszam
1.S&amp;#322;uchaj jest takie uczucie ,
  kt&amp;oacute;re nazywa si&amp;#281; przykro&amp;#347;&amp;#263;,
  og&amp;oacute;&amp;#322;em ka&amp;#380;dy jego &amp;#347;wiat ,
  czy m&amp;oacute;wisz ziomek tak wiesz ,
  odczuwamy je gdy ,
  kto&amp;#347; nam zadaje rany i,
  u&amp;#347;wiadamiasz sobie ,
  &amp;#380;e przestajesz by&amp;#263; kochany,
  pan b&amp;oacute;g m&amp;oacute;wi&amp;#322; nie czy&amp;#324;,
  bli&amp;#378;niemu co nie mi&amp;#322;e tobie,
  przecie&amp;#380; my go nie s&amp;#322;uchamy,
  zadajmy b&amp;oacute;l samym sobie,
 czemu czemu zadajesz teraz ,
 to pytanie pod&amp;#347;wiadomo&amp;#347;&amp;#263; m&amp;oacute;w,
 jedno co si&amp;#281; sta&amp;#322;o to si&amp;#281; nie odstanie.
 Wiele krok&amp;oacute;w w moim &amp;#380;yciu,
 postawionych bez zastanowienia,
 bez zastanowienia poco mam decyzj&amp;#281;,
 zmienia&amp;#263;  poco mie&amp;#263; dylemat martwi&amp;#263; si&amp;#281;,
 i u&amp;#380;era&amp;#263; wiele razy tak post&amp;#261;pi&amp;#322;em wi&amp;#281;c,
 czas co&amp;#347; pozmienia&amp;#263; teraz nad ka&amp;#380;dym,
 ruchem zastanowi&amp;#281; si&amp;#281; dwa razy nie chc&amp;#281;,
 zostawi&amp;#263; smutku nie przyjemno&amp;#347;ci i urazy,
 przez szesna&amp;#347;cie lat zd&amp;#261;&amp;#380;y&amp;#322;em wiele narozrabia&amp;#263;,
 nie wiadomo ile mi zosta&amp;#322;o czas co&amp;#347; ponaprawia&amp;#263; si&amp;#281;.
Ref : Przepraszam Ci&amp;#281; Bo&amp;#380;e za moje b&amp;#322;&amp;#281;dy pope&amp;#322;nione,
         za zadane rany ludziom kt&amp;oacute;rych kochamy,
         wys&amp;#322;uchaj mnie teraz wiele rzeczy zrobi&amp;#263; nie chcia&amp;#322;em,
         c&amp;oacute;&amp;#380; ja teraz mog&amp;#281; teraz co si&amp;#281; sta&amp;#322;o to si&amp;#281; nie odstanie.
         Przepraszam Ci&amp;#281; Bo&amp;#380;e za moje b&amp;#322;&amp;#281;dy pope&amp;#322;nione,
         za zadane rany ludziom kt&amp;oacute;rych kochamy,
         wys&amp;#322;uchaj mnie teraz wiele rzeczy zrobi&amp;#263; nie chcia&amp;#322;em,
         c&amp;oacute;&amp;#380; ja mog&amp;#281; teraz co si&amp;#281; sta&amp;#322;o to si&amp;#281; nie odstanie.
2.Co si&amp;#281; sta&amp;#322;o to si&amp;#281; nie odstanie ja wiem wielu,
   ludzi na sumieniu ranionych prze zemnie teraz,
   przepraszam i prosz&amp;#281; dajcie rachunek sumienia,
   moja dusza chce odpocz&amp;#261;&amp;#263; bo zacz&amp;#281;&amp;#322;a &amp;#380;ycie docenia&amp;#263;,
   zacz&amp;#281;&amp;#322;a docenia&amp;#263; jak wa&amp;#380;na jest zgoda,
   jak wa&amp;#380;ne jest to gdy wspiera druga osoba, 
  gdy czujesz &amp;#380;e ci&amp;#281; Kocha gdy zale&amp;#380;y jej na tobie,
  teraz powiedz jakie to uczucie gdy zawodzi cz&amp;#322;owiek,
  wiele razy zawodzi&amp;#322;em wiele razy zawodzi&amp;#322;em,
  chcia&amp;#322;em przeprosi&amp;#263; lecz  do tego nie dopu&amp;#347;ci&amp;#322;em,
  szuka&amp;#322;em sytuacji chyba w ko&amp;#324;cu j&amp;#261; znalaz&amp;#322;em,
  niewa&amp;#380;ne w jaki spos&amp;oacute;b ale przepraszam tak nagle,
  przepraszam przepraszam,przepraszam,
  s&amp;#322;yszysz mnie nie chcia&amp;#322;em,
  nikogo rani&amp;#263; na pewno zmieni&amp;#281; si&amp;#281; ,   
  przepraszam przepraszam, przepraszam,
  s&amp;#322;yszysz mnie nie chcia&amp;#322;em,
  nikogo rani&amp;#263; na pewno zmieni&amp;#281; si&amp;#281;.
  nie wiadomo ile mi zosta&amp;#322;o czas co&amp;#347; ponaprawia&amp;#263; si&amp;#281;.
Ref : Przepraszam Ci&amp;#281; Bo&amp;#380;e za moje b&amp;#322;&amp;#281;dy pope&amp;#322;nione,
         za zadane rany ludziom kt&amp;oacute;rych kochamy,
         wys&amp;#322;uchaj mnie teraz wiele rzeczy zrobi&amp;#263; nie chcia&amp;#322;em,
         c&amp;oacute;&amp;#380; ja teraz mog&amp;#281; teraz co si&amp;#281; sta&amp;#322;o to si&amp;#281; nie odstanie.
         Przepraszam Ci&amp;#281; Bo&amp;#380;e za moje b&amp;#322;&amp;#281;dy pope&amp;#322;nione,
         za zadane rany ludziom kt&amp;oacute;rych kochamy,
         wys&amp;#322;uchaj mnie teraz wiele rzeczy zrobi&amp;#263; nie chcia&amp;#322;em,
         c&amp;oacute;&amp;#380; ja teraz mog&amp;#281; co si&amp;#281; sta&amp;#322;o to si&amp;#281; nie odstanie x3   
         to si&amp;#281; nie odstanie , to si&amp;#281; nie odstanie  ta ,
         ale przepraszam wszystkich za  zadane rany, 
         tak ja je zada&amp;#322;em przepraszam wszystkich.
                Przepraszam jee !
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