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Sam to wiesz,
Miało być kolorowo i sen
Co się przyśnił tak nagle we mgle
Dziś odchodzi w niepamięć, 
Po co się karmić nadzieją, że kochasz mnie
Było pięknie i wierzyłam w nas
To był błąd ognia płomień już zgasł
Teraz jestem tu sama w smutek ubrana
Tak bardzo chciałam?

Dawać ci wszystko to
Co tylko chciałeś mieć
W zamian uczucia wciąż brak
A a a
Kochać namiętnie tak teraz się wali świat
Mieliśmy razem w nim trwać
Ty i jaaa ty i jaaa

Odchodzę więc chcę wolności by móc dalej żyć
Biec tak szybko aż starczy mi sił
Znów uwierzyć, że wszystko ma sens
Za siłę dziękuję ci dziś
Było ciężko lecz koniec mych dni
Nadszedł teraz i mogę już iść
Znów uwierzyć , że wszystko ma sens, mam siłę (to koniec ? fin)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               W tę noc, gdy wyszedłeś po prostu bez tchu
Zostawiłeś mnie rozdartą na pół
Bez wyrzutów sumienia, aura się zmienia
Ja razem z nią czuję że tyle chłodu i słońca mi brak
Znów się modlę i czekam na znak
Może czegoś się dowiem  czy ktoś odpowie,
Tak bardzo chciałam?
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Dawać ci wszystko to
Co tylko chciałeś mieć
W zamian uczucia wciąż brak
A a a
Kochać namiętnie tak teraz się wali świat
Mieliśmy razem w nim trwać
Ty i jaaa ty i jaaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Odchodzę więc chcę wolności by móc dalej żyć
Biec tak szybko aż starczy mi sił
Znów uwierzyć, że wszystko ma sens
Za siłę dziękuję ci dziś
Było ciężko lecz koniec mych dni
Nadszedł teraz i mogę już iść
Znów uwierzyć , że wszystko ma sens, mam siłę (to koniec ? fin                                                                                                                                                )                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Proszę nie mów nic ,z oczu płyną łzy  .Muszę jakoś rade dac oooo nasz wspaniały plan tak jak domek z kart sam runoł  patrz,juz nie ma nas najwyzszy czas                             
                                                                                                                                       Odchodzę więc chcę wolności by móc dalej żyć
Biec tak szybko aż starczy mi sił
Znów uwierzyć, że wszystko ma sens
Za siłę dziękuję ci dziś
Było ciężko lecz koniec mych dni
Nadszedł teraz i mogę już iść
Znów uwierzyć , że wszystko ma sens,to koniec!!!!!
                                                                                                                                               Odchodzę więc chcę wolności by móc dalej żyć
Biec tak szybko aż starczy mi sił
Znów uwierzyć, że wszystko ma sens
Za siłę dziękuję ci dziś
Było ciężko lecz koniec mych dni
Nadszedł teraz i mogę już iść
Znów uwierzyć , że wszystko ma sens,to koniec !!!!!!!!!!!
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