
DNA Gal, Przepraszam
Ft. Kasia Wilk(aha) (przepraszam) (wiem) (&amp;#380;e czasem, &amp;#380;e czasem) Wiem &amp;#380;e czasem m&amp;oacute;wi&amp;#281; rzeczy kt&amp;oacute;rych nie rozumie wiem tak bardzo chce a nie idzie &amp;#380;ycie mi tak du&amp;#380;o czuje a przeze mnie p&amp;#322;yn&amp;#261; tylko Twoje &amp;#322;zy niekiedy b&amp;oacute;l w z&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; zmieniam tak wiele nie doceniam tyle razy m&amp;oacute;wi&amp;#281; przebacz powtarza si&amp;#281; scena multum razy sam na siebie z&amp;#322;y te obrazy serce pala z&amp;#322;y bo pyska nie stulam s&amp;#322;&amp;oacute;w sznur urwa&amp;#322; si&amp;#281; trac&amp;#281; ster wypowiadam s&amp;#322;owa kt&amp;oacute;re bol&amp;#261;, bol&amp;#261; Cie a tyle Ci zawdzi&amp;#281;czam, gdziekolwiek b&amp;#281;dziesz to zawsze celem bicia mego serca Bo&amp;#380;e daj mi sile bym m&amp;oacute;g&amp;#322; ca&amp;#322;e &amp;#380;ycie nosi&amp;#263; ja na r&amp;#281;kach bym nie musia&amp;#322; by&amp;#263; tym kt&amp;oacute;ry daje tyle chwil przykrych co nie daj&amp;#261; &amp;#380;y&amp;#263; jej, zabieraj&amp;#261; szcz&amp;#281;&amp;#347;cie tak bardzo tego nie chc&amp;#281; &amp;#379;ycie idzie wiem r&amp;oacute;&amp;#380;nie bywa wiem niema si&amp;#322;y kt&amp;oacute;ra odebra&amp;#322;aby mi sens cho&amp;#263; niekiedy wydarzenia uwieraj&amp;#261; ciernie sen z powiek zdj&amp;#281;ty uczucia na tle werbli by m&amp;oacute;c jutro widziec p&amp;#322;&amp;#281;ty kt&amp;oacute;re m&amp;oacute;wi&amp;#261; &amp;#380;e to w&amp;#322;a&amp;#347;nie t&amp;#281;dy i&amp;#347;c mam za moja iskr&amp;#261; kt&amp;oacute;ra jest blisko to droga w przesz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; to walka o wszystko Ref. Nie opowiadaj mi o woli Twojej ja ju&amp;#380; zapomnia&amp;#322;am jak nie ty nie my nie tak si&amp;#322;a g&amp;#322;osu jest najlewa ciep&amp;#322;ego twego otuli mnie do &amp;#347;wiata naszych wspomnie&amp;#324; budzi&amp;#263; si&amp;#281; co dnia widzie&amp;#263; oczu twoich &amp;#380;ar jak my tak pi&amp;#281;knym ka&amp;#380;dy dzie&amp;#324; jak ten b&amp;#281;dzie nowym opowiadaniem jak my tak pi&amp;#281;knym Przepraszam &amp;#380;e nie potrafi&amp;#281; strachu ugasza&amp;#263; &amp;#380;e ten strach w nerwy przeradzam to mnie przera&amp;#380;a m&amp;oacute;wi&amp;#281; da&amp;#263; chce co najlepsze ale zawsze wszystko spieprz&amp;#281; serca bestie zwalczam nie chce wi&amp;#281;cej k&amp;#322;amstwa czy uczucia zawsze musz&amp;#261; bole&amp;#263; o tym nie m&amp;oacute;wili w szkole jakim by&amp;#263; kiedy spe&amp;#322;niaj&amp;#261; si&amp;#281; mi sny dwadzie&amp;#347;cia pi&amp;#281;&amp;#263; lat serce pokute da&amp;#322;a&amp;#347; mu lek na miliny trutek i wci&amp;#261;&amp;#380; si&amp;#281; ucz&amp;#281; wyra&amp;#380;a&amp;#263; to uczucie czy mo&amp;#380;na kocha&amp;#263; &amp;#347;lepca co nie widzi czasem pi&amp;#281;kna i zasiewa smutek kochanie daj minut&amp;#281; ja mam wiar&amp;#281; cho&amp;#263; czasem mam do&amp;#322;a o pomoc wo&amp;#322;am z &amp;#380;alem przeklinam w s&amp;#322;owach to g&amp;#322;owy w piasek nigdy nie chce chowa&amp;#263; prze&amp;#380;y&amp;#322;em b&amp;oacute;l ju&amp;#380; zobaczy&amp;#322;em z&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; nie chc&amp;#281; ju&amp;#380; smutku co &amp;#322;amie g&amp;#322;os Boga prosz&amp;#281; o pomoc on jedyny wierzy na s&amp;#322;owo on da&amp;#322; mi Cie gdy ogarnia&amp;#322; mnie cie&amp;#324; gdy bylem z&amp;#322;em traci&amp;#322;em sens nie widzia&amp;#322;em serc nawet nie chcia&amp;#322;em chcie&amp;#263; zobaczy&amp;#322;a&amp;#347; moje w &amp;#347;r&amp;oacute;d t&amp;#322;umu sam tam na scenie stoj&amp;#281; Ref. Nie opowiadaj mi o woli Twojej ja ju&amp;#380; zapomnia&amp;#322;am jak nie ty nie my nie tak si&amp;#322;a g&amp;#322;osu jest najlewa ciep&amp;#322;ego twego otuli mnie do &amp;#347;wiata naszych wspomnie&amp;#324; budzi&amp;#263; si&amp;#281; co dnia widzie&amp;#263; oczu twoich &amp;#380;ar jak my tak pi&amp;#281;knym ka&amp;#380;dy dzie&amp;#324; jak ten b&amp;#281;dzie nowym opowiadaniem jak my tak pi&amp;#281;knym /x2
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