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Słuchaj. Znałem chłopaka co latał za motorami
Bogata rodzina
Karmił się wrogimi spojrzeniami
Na co dzień zbyt ryzykowne życie
Picie w samotności
Życie miedzy lusterkami
Czasami go wiatr unosił na nim 
Odwagi wiele
Jeszcze więcej pychy w sercu
Wszystkich dręczył 
i przechwalał się że będzie nieśmiertelny
Wieczny podpis prze ludem
Buzie Zamykał czekami
Agresja często bez granic
Otwarty front z rodzicami

Potem poznał dziewczynę
Z każdym krokiem zadurzony bardziej
Utkwiony w klatce emocji
jego charakter
Była dla niego światem
On został dla niej całym
Spotykali się codziennie
Rzucali drodze wyzwanie
Zakochani w jednośladzie
Niezmiennie jeździli razem
Ona jak istota z marzeń
Była jego drogowskazem
Ciągle 
Może ci powiem
Nim usłyszysz drugą zwrotkę
Historie z pięknym początkiem
Często kończą się najgorzej

Ref. [ Najważniejsze żeby wierzyć bo]
Własne prawe myśli,
Wszystko to.
[ To jedyna obiektywna wartość]
I nie pytaj bo
[ O to co powiedzą wszyscy, bo]
Masz to wszystko, 
Masz to.

Ona ufała mu całkiem
Najłatwiej zaufać komuś 
Przy kim myśli są nieważne
On był jednym z takich, zrozum
Wysłuchiwał jak przyjaciel
Był mistrzem każdego toru
Wiedzie cie piękny charakter
Składał się tylko z pozoru
W końcu miłość jak w bajce
Stała się jednym z horrorów
On chciał pokazać odwagę
Powiedział by wyszła z domu, wtedy
Tamtego wieczoru nie wiedział, że nie ma jeszcze doświadczenia
By na mieście pobijać jakieś rekordy
Zmieniał się wyraz twarzy
Wraz z prędkością kwitły kwiaty 
W miejscu gdzie ją pozbawił
Ostatniego bicia sercu.
Nie mógł przecież przewidzieć
Że szczęście się nie uśmiecha zawsze.
Czuł jej policzek na karku przed tym wypadkiem



Dalej został tylko on 
Z najcięższą z możliwych kar
By żyć z winą na sumieniu
Do późnej starości lat
Ty, pamiętaj zawsze
Pasje każdą można kochać
Ale weź  wyhamuj z gazem
Gdy ona siedzi wtulona z tyłu

Ref. Ref. [ Najważniejsze żeby wierzyć bo]
Własne prawe myśli,
Wszystko to.
[ To jedyna obiektywna wartość]
I nie pytaj bo
[ O to co powiedzą wszyscy, bo]
Masz to wszystko, 
Masz to.
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