
Jula&Kama (ft Kozak), Sprzeczno
bez ciebie trac&amp;#281; siebie wiem kt&amp;oacute;r&amp;#261; z dr&amp;oacute;g mam wybra&amp;#263; nie wiem nie wiem nie wiem 2x
odebra&amp;#322;e&amp;#347; mi nadzieje
jeste&amp;#347; mym natchnieniem wiem 
za kim mam pod&amp;#261;&amp;#380;a&amp;#263; nie wiem nie wiem nie wiem 
mo&amp;#380;e kiedy&amp;#347; Cie odnajd&amp;#281;
1. Ty wiesz na to s&amp;#261; marne szanse
ja ju&amp;#380; nie wr&amp;oacute;c&amp;#281; poczu&amp;#322;em si&amp;#281; jak w klatce
ile razy mo&amp;#380;na m&amp;oacute;wi&amp;#263; ze b&amp;#281;dzie
ju&amp;#380; lepiej ze b&amp;#281;dzie ju&amp;#380; dobrze
daj sobie ma&amp;#322;a na luz
prosz&amp;#281; poczuj puls
bylem nie fair za to wiem
ale to nie przeze mnie
wszystko Twoja wina wszystko si&amp;#281; rozp&amp;#322;ywa
to co mnie okrywa i mnie otacza prosz&amp;#281; odczep si&amp;#281; i
daj mi mie&amp;#263; swoje &amp;#380;ycie
strza&amp;#322;ka gitara bu&amp;#378;ka pa i nara wiec strza&amp;#322;ka gitara bu&amp;#378;ka pa i nara
I nie s&amp;#322;ysza&amp;#322;e&amp;#347; mnie i nie rozumiesz jak jak
funkcjonuje mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; kt&amp;oacute;ra wci&amp;#261;&amp;#380; wierzy w nas/x2
bez ciebie trac&amp;#281; siebie wiem
kt&amp;oacute;ra z dr&amp;oacute;g mam wybra&amp;#263; nie wiem nie wiem nie wiem
odebra&amp;#322;e&amp;#347; mi nadzieje
jeste&amp;#347; mym natchnieniem
za kim mam pod&amp;#261;&amp;#380;a&amp;#263; nie wiem nie wiem nie wiem
mo&amp;#380;ne kiedy&amp;#347; cie odnajd&amp;#281;
by&amp;#322;am sob&amp;#261; kiedy to si&amp;#281; sta&amp;#322;o
kiedy twoje k&amp;#322;amstwa zn&amp;oacute;w wygra&amp;#322;y
walcz&amp;#281; w sercu teraz pozosta&amp;#322;o
w moim &amp;#380;yciu cho&amp;#263; teraz przegra&amp;#322;y
2. Ty wiesz moje jedno ma&amp;#322;e &amp;#380;ycie by si&amp;#281; inne zdawa&amp;#322;o
prosz&amp;#281; cie daj mi spok&amp;oacute;j daj mi to co pragn&amp;#281;
na odwag&amp;#281; dok&amp;#322;adnie daj mi wolno&amp;#347;&amp;#263; ma&amp;#322;a daj mi zdolno&amp;#347;&amp;#263;
by by&amp;#263; sob&amp;#261; wiesz bo krotko m&amp;oacute;wi&amp;#261;c
bo ja ju&amp;#380; bym g&amp;#322;o&amp;#347;no ta z&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; kt&amp;oacute;rej nie czuje
ciesze si&amp;#281; jak jest
wiesz wiesz daj mi spok&amp;oacute;j i raz na zawsze odwal si&amp;#281;
&amp;#380;yje teraz tym co najpi&amp;#281;kniejsze
sprawi&amp;#322; ze to wszystko zn&amp;oacute;w ma sens
dzi&amp;#281;ki niemu &amp;#380;ycie cudem jest
teraz ju&amp;#380; nie wa&amp;#380;ne co si&amp;#281; stanie z moim wsparciem
3. albo mi si&amp;#281; zdaje albo masz zryta banie
co do *** jest grane sam nie wiem ale po co mi to wiedzie&amp;#263; nie
jest jak jest i niech tak zostanie
bez ciebie trac&amp;#281; siebie.....
i nie s&amp;#322;ysza&amp;#322;e&amp;#347; mnie i nie rozumiesz jak jak funkcjonuje mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;
kt&amp;oacute;ra upadla w nas/x2
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