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Znajomych tu w ogóle nie mam, każdy fałszywy jak ty, nikomu nie można zaufać, bo wszędzie są tylko pseudo przyjaciele i nigdy tu nie miałem zbyt wiele i zawsze było źle, a najbardziej przez ciebie bo zacząłem palić i jak wstaje rano to od razu muszę zapalić, bo jestem uzależniony od fajek tak jak kiedyś od ciebie, ale na szczęście to uczucie zgasło i już tak nie cierpię tak jak kiedyś, bo wiem, że nie jesteś tego warta, ale nadal nie wiem kiedy wyjdę na prosto, a w moim sercu byłaś jak kwast grałaś mi na uczuciach na okrągło, a to starsznie mnie zabolało, gdy to się wszystko wydało i dla mnie to nie było mało, gdy to wszystko gasło o co walczyłem 3 lata i to był jakiś mem, a teraz wiem, że nie jesteś niczego warta i nie wiem co ci to dawało jak mnie widziałaś martwego i dobitego 

ref

życie jest jak domino jak już coś się jebie to wszystko i nie tylko znajomości i nie piszę tego po złości lecz wylewam prawdę i nie wiem kiedy zmienisz swoją wadę, ale mam w nią już wyjebane jak i w ciebie i to jest zajebiste uczucie niż kochanie ciebie...jebane uczucia i nie mam już do tego swojego zdania 

zwr 2

jeszcze ostatnio leciałem w dół jak domino, a dzisiaj lecę w dół tylko przez problemy, ale na szczęście już nie przez ciebie...i nienawidzę tego miejsca, bo mi przypomina jak jeszcze ze sobą byliśmy i za każdym razem jak obok niego przechodzę to pluję, ale za to baca dużo mnie wspiera i jego twórczość i zapominam o tobie jeszcze szybciej niż to jest możliwe i to jest prawdziwe, a jeszcze ostatnio to było fałszywe, bo okłamywałem samego siebie, że cię nie kocham już, a jednak coś do ciebie czułem i często biłem się z własnymi myślami choć często mnie raniły swoimi cierniami

ref

życie jest jak domino jak już coś się jebie to wszystko i nie tylko znajomości i nie piszę tego po złości lecz wylewam prawdę i nie wiem kiedy zmienisz swoją wadę, ale mam w nią już wyjebane jak i w ciebie i to jest zajebiste uczucie niż kochanie ciebie...jebane uczucia i nie mam już do tego swojego zdania 

zwr 3

żałuję, że przez ciebie zacząłem palić, bo często mnie boli lewe płuco, a zwłaszcza jak zapalę i w takim momencie czuję ten sam ból jak ze mną zerwałaś i nie wiem jaką ceną byłaś skoro teraz marnuje swoje zdrowie przez uzależnienie...w zasadzie teraz wiem jaką byłaś... marną ceną oraz mroźną zimą a dzisiaj wylatują te wspomnienia wraz z tą chmurą, a ten związek był pierdoloną grą jak domino i to było totalne dno, a jak zapomnę to na pewno będzie o wiele lepiej oraz będę wyżej niż upadnięte domino
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