
BEKA KSH, RIJO
Wybrała drogę, której nie mogę podążyć 
Ale jeśli będę musiał me zasady złamie łooo  
Kiedy leży sama pisze wiadomości 
No bo chce miłości, wie(na te noc) 
U niej żal alkoholem, to nie dla mnie 
No bo ciężko patrzeć jest na cierpienie jej 
Choć mówiła mi ze razem będzie łatwiej  
No to jednak zawsze coś jest na nie  

REF: 
I nie ważne, gdzie będziesz zapomnieć ciebie nie chce 
To jedyne pewne łoooł 
kiedy na tym świecie coś się psuje wiecznie  
jesteś moim szczęściem wiesz łooo 
Leżysz sama to dlatego piszesz do mnie 
Do siebie na ściągnie, ale cierpienie twe 
Które u ciebie ja będe widział ciągle, w alkoholu toniesz  
A to łamie serce me  

 
balety panie wyprane sety tu 
fajna zabawa kobiety tu 
na telefonie krechy tu  
ty z nimi gonisz, ale powoli, nie masz już siły, ale chociaż one pchają taki sam farmazon 
Dziewczyno te rzeczy miną, przyjaźnie giną 
te suki cię zostawią, jak panowie je zawiną 
Ze nie ma miłość viksa i kreska według twoich koleżanek to jedyna droga do szczęścia 
Ciągle te pretensje no i domysły zazdrości 
To działa w dwie strony, ale dalej oczy na mnie  
Nie wierzysz w moje słowa które mówię o miłości  
Bo nie wiem, jak pokazać co ja czuję tak naprawdę  
Chociaż nie pamiętam, kiedy byłem trzeźwy 
To dlatego życie mi ucieka przez palce 
Meczą mnie weekendy no i męczą mnie balety 
Znów wydaje stówy, kiedy wieczorami tańczę 

REF: 
I nie ważne, gdzie będziesz zapomnieć ciebie nie chce 
To jedyne pewne łoooł 
kiedy na tym świecie coś się psuje wiecznie  
jesteś moim szczęściem wiesz łooo 
Leżysz sama to dlatego piszesz do mnie 
Do siebie na ściągnie, ale cierpienie twe 
Które u ciebie ja Bede widział ciągle, w alkoholu toniesz  
A to łamie serce me  

Kiedy wiedział bym jaka jesteś w porę bym wycofał CV 
Alkohol i cannabis nie chce więcej nienawidzić  
Uczucia, jeśli były już dawno się ulotniły  
Kiedyś jak aloes teraz raczej dla mnie chili  
aaaaaaa eeee aaaaaa eeeeee aaaaa  
Pakuje ją do Rijo chociaż nigdzie nie wybiera się  
ee eee eee Pakuje ją do Rijo chociaż nigdzie nie wybiera się Ee eee ee  
 
Wybrała drogę, której nie mogę podążyć 
Ale jeśli będę musiał me zasady złamie łooo  
Kiedy leży sama pisze wiadomości 
No bo chce miłości, wie na te noc 
U niej żal alkoholem, to nie dla mnie 
No bo ciężko patrzeć jest na cierpienie jej 
Choć mówiła mi ze razem będzie łatwiej  
No to jednak zawsze coś jest na nie  

REF: 



I nie ważne, gdzie będziesz zapomnieć ciebie nie chce 
To jedyne pewne łoooł 
kiedy na tym świecie coś się psuje wiecznie  
jesteś moim szczęściem wiesz łooo 
Leżysz sama to dlatego piszesz do mnie 
Do siebie na ściągnie, ale cierpienie twe 
Które u ciebie ja Bede widział ciągle, w alkoholu toniesz  
A to łamie serce me /2x
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