
DaNON, Byliśmy bez szans..
wybraliśmy się razem, w podróż całkiem na ślepo
ciekawi wynalazków, euforii
pytasz czemu
byliśmy zakochani, uwierzyliśmy w szanse
bez ryzyka nie wygrasz
wiec trzeba podjąć walkę
patrząc w twoje oczy głęboko
jak w studnię bez dna
chciałem tylko zdobywać
przestał liczyć się strach
z tobą chciałem odkrywać ten spierd* śiwat
i chciałem z tobą zapisywać
i widzieć ciebie też w moich snach
mówiłaś mie, nie oddawaj mego serca w komis, nigdy
nie pozwól odejść, nei daj mnie skrzywdzić
byliśmy my, chyba kazdy nam zazdrościł
że pomimo przejść chcieliśmy wejsc
w bramy dorosłej miłości
kochała kolor czarny, ze man ubrana w błękit
bo życie się zmieniło
gdy chodziła po tęczy
pisaliśmy swój pamiętnik, wierzyliśmy w nasze plany
wiedzieliśmy o co gramy
chociaż wcześniej świat nas zranił 

byliśmy bez szans
bez odrobimy szczęścia
karma miała niszczyć, serca miała deptać
miała do nas wracać, miało się nie udać
jednak pierwsza miłość, czasem bywa któraś…

pamiętam pierwsze łzy, jak chłonęły moich barków
wtedy nie mieliśmy nic, tylko siebie stojąc w parku
twoje ciepło o poranku, budziło hcęć działania
ugasiłaś mój pesymizm, wszystkie moje pojebania
pierwsza która zrozumiałą, jaki ciężki mam charakter
pobłażałaś gdy robiłem bezpodstawnie chore akcje
gdy robiłaś mi kolacje, zanim zjadłem chciałem ciebie
i złapałem twoje biodra, przeżyliśmy noc jak w niebie
i nie byłaś dla mnie dupą, nawet w gronie kumpli
byłas moim ideałem, moja damą w świecie kundli
rozkminiałaś mnie spojrzeniem, i widziałaś kiedy kłamie
powrtarzałaś: każdy samiec kiedyś damie serce złamie
choć ufałaś m bezkreśnie i wierzyłaś że nareszcie
blizny które ma twe serce, nie odczuje nigdy więcej
miałaś rację życie zawodzi a faceci sa niewierni
jednak jedne się okazał być prawdziwym i potrzebnym
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miała do nas wracać, miało się nie udać
jednak pierwsza miłość, czasem bywa któraś…
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