
Jvnek , Nie zapomnij o mnie 
kiedy odejdę nie zapomnij o mnie

chce mieć koncerty, jeździć w porsche

chce jarać baty nad ranem do piątej

chce się stąd urwać i uciec nad morze

w głowie tylko wizje jak może się spieprzyć wszystko

miałem być szczęśliwy ciągle, ale coś mi nie wyszło//2x

wyznawałem smutek wielokrotnie, ale nigdy nie czułem się tak sam

niby znów mam wielu przyjaciół i niby git, ale to nie ten sam squad

bo squad sie powieksza i ambicje też, a ja stoje w miejscu nie wlatuje cash

a mialem nagrywac bangery, ale nie słucham się już nikogo rad

zrobiłem złą rzecz, no może dwie

może troche więcej, ale chuj to wie

znów siedze zbombiony zastanawiam się

gdzie jest ta osoba, co pocieszy mnie.

kiedy odejdę nie zapomnij o mnie

chce mieć koncerty, jeździć w porsche

chce jarać baty nad ranem do piątej

chce się stąd urwać i uciec nad morze

w głowie tylko wizje jak może się spieprzyć wszystko

miałem być szczęśliwy ciągle, ale coś mi nie wyszło//2x

ale coś mi nie wyszło

śpiewałem nie raz już, że jestem pizdą

nagrywam piosenki i żale się w nich, 

ale jednak boję się wciąż powiedzieć wszystko

mam paru przyjaciół, ale nawet oni nie znają całej prawdy

bo nie jestem w stanie mym bliskim powiedzieć tego co czuje

i, że wciąż jestem ranny

próbuję żyć chwilą, ale boli wszystko wokół

kiedy patrzę na nią czuję w chuj pragnień i pokus



nie daję już rady, żyjąc w tym ciągłym natłoku

myśli złych

myśli chorych

na które nie byłem gotów

kiedy odejdę nie zapomnij o mnie

chce mieć koncerty, jeździć w porsche

chce jarać baty nad ranem do piątej

chce się stąd urwać i uciec nad morze

w głowie tylko wizje jak może się spieprzyć wszystko

miałem być szczęśliwy ciągle, ale coś mi nie wyszło//2x
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