
Gedz x Ed Sheeran x Quebonafide, Nie Pozwól Mi Odejść... (Młody Blend) 
Gdyby czas ogarnął chaos
I nagle wszystko Ci odebrano
Brat stał się wrogiem
Lucyfer Bogiem
A Ziemia z piekłem tworzyły całość
Świat pomalowano na szaro
a pomalowany na szaro
Nawet przez różowe okulary już nie wyglądałby tak samo
Gdyby wady były zaletami
A to co jest miedzy nami wygasło
Straciło wartość jak kolejny dodrukowany banknot
Nie wiem co bym zrobił i nie chce o tym myśleć za bardzo
Chciałbym kurwa cofnąć czas ale w sumie nie wiem czy jeszcze warto

We keep this love in a photograph
We made these memories for ourselves
Where our eyes are never closing
Hearts are never broken
And time's forever frozen still

So you can keep me
Inside the pocket
Of your ripped jeans
Holding me closer
Till our eyes meet
You won’t ever be alone
Wait for me to come home

Potrzebuję cię jak,(wdech) bez tego stałbym się monodramem
Chyba przez to wciąż nie rozumiem czemu woda nie jest droższa niż diament
Potrzebuję cię jak...(śmiech) bez tego stałbym się hologramem
Choć przenika mnie radość i czytam tak słabo
Z jej oczu to wiem, co jest napisane
Moja droga, droga do celu
Czuję się jakbym przedawkował bieluń
Jestem tak wysoko już, że
Chyba zaczyna mi brakować tlenu
Za euforię i wszystko czego mi brak
Moja miłość ma tylko dwie kalorie jak tic-tac
We keep this love in a photograph
We made these memories for ourselves
Where our eyes are never closing
Hearts are never broken
And time's forever frozen still

So you can keep me
Inside the pocket
Of your ripped jeans
Holding me closer
Till our eyes meet
You won’t ever be alone
Wait for me to come home

Gedz x Ed Sheeran x Quebonafide - Nie Pozwól Mi Odejść... (Młody Blend)  w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/gedz-x-ed-sheeran-x-quebonafide-nie-pozwol-mi-odejsc-mlody-blend-tekst-piosenki,t,660790.html

