
Kushin, Nie ten dzie
Para. Ludzie m&amp;oacute;wili, &amp;#380;e jak na obrazku,
Wszystko na pokaz bo nie znali tego faktu.
&quot;Sorry nie mam czasu wybacz mi kochanie&quot;,
A co robi&amp;#322; wtedy dobre pytanie.
Baby nie wierz w te brednie on myli ci w g&amp;#322;owie,
&amp;#379;e cie zdradzi&amp;#322; to pewne zn&amp;oacute;w my&amp;#347;la&amp;#322; now&amp;#261; historie.
M&amp;oacute;wili ci we&amp;#378; go zostaw ten zwi&amp;#261;zek to nie prawda,
Ty go bardzo kochasz i znosisz te k&amp;#322;amstwa
Wiesz bardzo dobrze, &amp;#380;e to fikcja
Codzienne k&amp;#322;&amp;oacute;tnie o to samo osoba ci tak bliska.
A&amp;#380; sie oddala wiesz jak bardzo to boli
Tracisz wiare powoli, &amp;#380;e w ogole si&amp;#281; co&amp;#347; zmieni.
Cho&amp;#263; m&amp;oacute;wili, &amp;#380;e widzieli jak nie by&amp;#322; ci wierny
Ty ufasz tylko jemu bedziesz kocha&amp;#263; bez przerwy
A&amp;#380; w ko&amp;#324;cu nast&amp;#281;puje moment widzisz go z inn&amp;#261;.
Twoje serce sie &amp;#322;amie jakby kto&amp;#347; je przeci&amp;#261;&amp;#322; pi&amp;#322;&amp;#261;.
To by&amp;#322; inny dzie&amp;#324; gdy tworzyli&amp;#347;cie pare.
Pi&amp;#281;kny sen sta&amp;#322; si&amp;#281; koszmarem
I zn&amp;oacute;w jest to samo
Ju&amp;#380; nie jeste&amp;#347;cie par&amp;#261;. /2x
Puka w twoje drzwi w d&amp;#322;oniach bukiet r&amp;oacute;&amp;#380;,
Prosi o przebaczenie m&amp;oacute;wi ci wiele s&amp;#322;odkich s&amp;#322;&amp;oacute;w.
Naiwno&amp;#347;&amp;#263;, a wiesz czemu? Bo mu przebaczasz.
Kochasz go, lecz znik&amp;#322;a twoja wiara, bo
On zn&amp;oacute;w bedzie robi&amp;#322; to co robi&amp;#322; wcze&amp;#347;niej.
Wiesz, &amp;#380;e nie bedzie dobrze tylko b&amp;oacute;lu wi&amp;#281;cej,
Ale co poradzisz jak ty go bardzo kochasz.
Wierzysz w to, &amp;#380;e kiedy&amp;#347; nie bedziesz przez niego szlocha&amp;#263;,
Ale nic si&amp;#281; nie zmieni&amp;#322;o poza jednym,
Otwierasz kolejne wino chcesz uciec tylko kt&amp;oacute;r&amp;#281;dy?
To z&amp;#322;a droga wystarczy, &amp;#380;e on robi g&amp;#322;upstwa,
Lecz nie potrafisz przesta&amp;#263; nigdy sie uda.
Masz do&amp;#347;&amp;#263; &amp;#380;ycia, masz do&amp;#347;&amp;#263; niego.
Pod&amp;#347;wiadomie go kochasz, ale nie wytrzymasz tego.
Wi&amp;#281;c ostatnia butelka, piszesz po&amp;#380;egnalny list
i jedno ci&amp;#281;cie koniec, przestajesz &amp;#380;y&amp;#263;.
To by&amp;#322; inny dzie&amp;#324; gdy tworzyli&amp;#347;cie pare.
Pi&amp;#281;kny sen sta&amp;#322; si&amp;#281; koszmarem
I zn&amp;oacute;w jest to samo
Ju&amp;#380; nie jeste&amp;#347;cie par&amp;#261;. /2x
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