
Cola, Serce
I po co k&amp;#322;amiesz m&amp;oacute;wisz &amp;#380;e co&amp;#347; do mnie masz
Jesli jest tak naprawd&amp;#281; to powiedz mi to prosto w twarz
M&amp;oacute;wi&amp;#322;e&amp;#347; &amp;#380;e kochasz a teraz w oczy nie chcesz spojrze&amp;#263;
Boisz si&amp;#281; &amp;#380;e w moich &amp;#322;zach mo&amp;#380;esz skruche dojrze&amp;#263;
Wypominasz teraz s&amp;#322;owa z moich ust wypowiedziane 
To co zrobi&amp;#322;am wiem by&amp;#322;o nie spodziewane 
Przeprosi&amp;#322;am zrozumia&amp;#322;am chcia&amp;#322;am b&amp;#322;&amp;#261;d sw&amp;oacute;j naprawi&amp;#263;
Lecz widze ty uczuciem moim kochasz sie bawi&amp;#263;
To jedyne co kochasz co jest ze mn&amp;#261; wsp&amp;oacute;lnego
M&amp;oacute;wisz &amp;#380;e jestem lepsza gdy jeste&amp;#347; moim koleg&amp;#261;
Zobowi&amp;#261;zanie to jest to czego nie chcia&amp;#322;e&amp;#347;
Tylko wyt&amp;#322;umacz mi jedno po co zaczyna&amp;#322;e&amp;#347;
M&amp;oacute;wi&amp;#322;e&amp;#347; &amp;#380;e kocha&amp;#322;e&amp;#347; a teraz ci sie odwidzia&amp;#322;o 
No s&amp;#322;ucham powiedz powiedz czego ci brakowa&amp;#322;o?
 Ref: Teraz masz tyle s&amp;#322;&amp;oacute;w na mym policzku leci &amp;#322;za 
To co by&amp;#322;o nie wr&amp;oacute;ci zostanie tylko kartka ta
I moje uczucie do ciebie wszystko co mia&amp;#322;am 
Serce rozumiesz to jest to co ci odda&amp;#322;am
Teraz s&amp;#322;uchasz dywers&amp;oacute;w niczym kazania w ko&amp;#347;ciele
Wiesz nie chcia&amp;#322;am przecie&amp;#380; wersem nic nie zmienie
Widac to przeznaczenie zdefektowane przez ludzi
Przyjaciele to nazwa kt&amp;oacute;ra problem budzi
Ma&amp;#322;e nieporozumienie no a du&amp;#380;a afera
To nie by&amp;#322;o powodem eh to nic nie zmienia
Wysz&amp;#322;o jak wysz&amp;#322;o nie ka&amp;#380;dy to rozumie
Czasem to co wa&amp;#380;ne po prostu ginie w t&amp;#322;umie
Chcia&amp;#322;am dobrze przepraszam nie wysz&amp;#322;o
By&amp;#322;e&amp;#347; wysoko przeze mnie spad&amp;#322;e&amp;#347; nisko
Takie odczucie da&amp;#322;es mi podczas tej rozmowy 
Teraz wi&amp;#281;c nie m&amp;oacute;wi&amp;#322;e&amp;#347; rozdzia&amp;#322; zaczyna&amp;#322;e&amp;#347; nowy
Mnie juz skre&amp;#347;li&amp;#322;e&amp;#347; wi&amp;#281;c po co sie &amp;#380;ali&amp;#263;
Bardzo zrani&amp;#322;e&amp;#347; lecz ty lubisz chyba rani&amp;#263;
lecz ty lubisz chyba rani&amp;#263;
 Ref: Teraz masz tyle s&amp;#322;&amp;oacute;w na mym policzku leci &amp;#322;za 
To co by&amp;#322;o nie wr&amp;oacute;ci zostanie tylko kartka ta
I moje uczucie do ciebie wszystko co mia&amp;#322;am 
Serce rozumiesz to jest to co ci odda&amp;#322;am
I teraz co nie jestes pewien uczucia
WIem zacze&amp;#322;am ci spok&amp;oacute;j tw&amp;oacute;j zak&amp;#322;ucac
Usi&amp;#261;d&amp;#378; przemy&amp;#347;l to czego chcesz naprawde
Bo nie jestem zabawk&amp;#261; ale chce znac prawd&amp;#281;
To co teraz pisze to nie specjalnie dla ciebie
To po to bys zrozumia&amp;#322; co w sercu moim drzemie 
A tak mi jest naj&amp;#322;atwiej okre&amp;#347;li&amp;#263; to co czuje 
Wyrazi&amp;#263; to co chce i czego mi brakuje
Przepraszam &amp;#380;e zabra&amp;#322;am ci tw&amp;oacute;j cenny czas
&amp;#379;e wog&amp;oacute;le wspomnia&amp;#322;am &amp;#380;e spowrotem chcia&amp;#322;am nas
O&amp;#347;mieszy&amp;#322;am sie wiem ale taka kolej rzeczy
Zapyta&amp;#322;am i co i dosta&amp;#322;am cios w plecy
Teraz te ostatnie wersy bo narusze twe mienie
Nie chcia&amp;#322;es zapomniec zapomnij spe&amp;#322;niam twe &amp;#380;yczenie
Najbardziej bola&amp;#322;o gdy unika&amp;#322;e&amp;#347; spojrzenia
Odczu&amp;#322;am to jednoznacznie z twojej strony dowidzenia
 Ref: Teraz masz tyle s&amp;#322;&amp;oacute;w na mym policzku leci &amp;#322;za 
To co by&amp;#322;o nie wr&amp;oacute;ci zostanie tylko kartka ta
I moje uczucie do ciebie wszystko co mia&amp;#322;am 
Serce rozumiesz to jest to co ci odda&amp;#322;am
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