
Dj Decibel, Mogli
Dj Decibel- Mogli&amp;#347;my by&amp;#263;
Sp&amp;oacute;&amp;#378;nione ''kocham ci&amp;#281;'', &amp;#322;zy w oczach jakie to znajome 
Nie boli tak mocno gdy ty nie musisz odej&amp;#347;&amp;#263;
Tylko drug&amp;#261; osob&amp;#281;, w kt&amp;oacute;rej p&amp;#281;ka fragment
Nie jeste&amp;#347; pewien ale czujesz co jest grane
Gdy s&amp;#322;yszysz &amp;#380;e nie wysz&amp;#322;o nam, kocha&amp;#322;am, wybacz i tak dalej
Stara&amp;#322;am si&amp;#281; chcia&amp;#322;am dobrze lecz sam widzisz
Czas leczy rany dasz sobie rade przejdzie ci 
Znajdziesz inn&amp;#261; przecie&amp;#380; i ona b&amp;#281;dzie tym kim&amp;#347;
Widzia&amp;#322;em to w kinie ale w &amp;#380;yciu cz&amp;#281;&amp;#347;ciej
W wieku nastolatka ze z&amp;#322;amanym sercem
Ile mia&amp;#322;em &amp;#380;alu do niej za g&amp;#322;upie obietnice 
I za te poca&amp;#322;unki kt&amp;oacute;re by&amp;#322;y fa&amp;#322;szywe
Zabrak&amp;#322;o w nich uczucia ju&amp;#380; si&amp;#281; w og&amp;oacute;le jej nie dziwie
Nie chc&amp;#281; o niej my&amp;#347;le&amp;#263; ona ju&amp;#380; si&amp;#281; nie liczy 
Ok&amp;#322;amywa&amp;#322;em sam siebie &amp;#380;e jestem z ni&amp;#261; szcz&amp;#281;&amp;#347;liwy
Zosta&amp;#322;em w tedy sam czu&amp;#322;em jakbym nie mia&amp;#322; nic
Na maksa zakochany chcia&amp;#322;em tylko przy niej by&amp;#263;
Min&amp;#261;&amp;#322; czas po rozstaniu wolnym biegu 
Niewiele czas zmieni&amp;#322; odsun&amp;#261;&amp;#322; tylko mnie od brzegu
Oddali&amp;#322; dat&amp;#281; w odst&amp;#281;pie kilku kilometr&amp;oacute;w
Prze&amp;#380;y&amp;#322;em to jak wczorajszy dzie&amp;#324; kt&amp;oacute;ry uciek&amp;#322; jak z&amp;#322;odziej
Zabra&amp;#322; mi najpi&amp;#281;kniejsz&amp;#261; rzecz
Kawa&amp;#322;ek historii mi&amp;#322;osny sens wszystko znik&amp;#322;o
Mia&amp;#322;a by&amp;#263; t&amp;#261; jedyn&amp;#261; lecz nie wysz&amp;#322;o
Ref.
Mogli&amp;#347;my by&amp;#263; najpi&amp;#281;kniejsz&amp;#261; par&amp;#261;
Kt&amp;oacute;r&amp;#261; wyr&amp;oacute;&amp;#380;nia&amp;#322;aby najpi&amp;#281;kniejsza staro&amp;#347;&amp;#263;
Tylko my i to silne uczucie 
Mog&amp;#322;o tak by&amp;#263; lecz teraz ju&amp;#380; nie  /x2
By&amp;#322;em zakochany by&amp;#263; mo&amp;#380;e tylko g&amp;#322;upi
Odda&amp;#322;em jej siebie nie wiedz&amp;#261;c &amp;#380;e mnie rzuci 
Nie kocha&amp;#322;a ju&amp;#380; dawno wida&amp;#263; by&amp;#322;o &amp;#380;e j&amp;#261; nudz&amp;#281;
Gdy pyta&amp;#322;em o pow&amp;oacute;d m&amp;oacute;wi&amp;#322;a 'nie zrozumiesz'
Tak szczerze to w jej oczach mog&amp;#322;em to wyczyta&amp;#263;
Ale chcia&amp;#322;em wiedzie&amp;#263; czy potrafi si&amp;#281; przyzna&amp;#263;
Czy jest w stanie powiedzie&amp;#263; mi to prosto bez kr&amp;#281;cenia
Czeka&amp;#322;em cierpliwie lecz zmieni&amp;#322;a temat
Odpu&amp;#347;ci&amp;#322;em bo nie jestem taki aby nalega&amp;#263;
Nie b&amp;#281;d&amp;#281; j&amp;#261; zmusza&amp;#263;, aby kocha&amp;#322;a do szale&amp;#324;stwa
Niewinna jak zwykle reszta ci&amp;#281; nie obchodzi 
Jeste&amp;#347; zimna jak l&amp;oacute;d to da si&amp;#281; wyczu&amp;#263; z odleg&amp;#322;o&amp;#347;ci
Zawiod&amp;#322;em si&amp;#281; na tobie kiedy&amp;#347; te&amp;#380; to ci&amp;#281; dopadnie
Nie musz&amp;#281; ci t&amp;#322;umaczy&amp;#263; zobaczysz sama w trakcie
Zobaczysz jak wygl&amp;#261;da ta druga strona lustra
Nie ciekawie tyle zdradz&amp;#281; a tego nie wyr&amp;oacute;wnasz
Mija czas a ty dalej walczysz o co&amp;#347; co jest nie mo&amp;#380;liwe za &amp;#380;adne skarby
O powr&amp;oacute;t do chwil kt&amp;oacute;re trafi&amp;#261; do muzeum
Mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; z &amp;#380;ycia wzi&amp;#281;ta leci do historii dziej&amp;oacute;w 
Tam znajdzie miejsce w&amp;#347;r&amp;oacute;d fa&amp;#322;szywych pragnie&amp;#324;
Wymaza&amp;#322;a si&amp;#281; znajomo&amp;#347;&amp;#263; rozsypa&amp;#322;a nagle
Chocia&amp;#380; by&amp;#322;o to dawno wraca jak bumerang
Tyle &amp;#380;e tym razem nie z&amp;#322;apie go b&amp;#261;d&amp;#378; pewna 
Ref.
Mogli&amp;#347;my by&amp;#263; najpi&amp;#281;kniejsz&amp;#261; par&amp;#261;
Kt&amp;oacute;r&amp;#261; wyr&amp;oacute;&amp;#380;nia&amp;#322;aby najpi&amp;#281;kniejsza staro&amp;#347;&amp;#263;
Tylko my i to silne uczucie 
Mog&amp;#322;o tak by&amp;#263; lecz teraz ju&amp;#380; nie  /x4
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