
LIL SAD, Mroczne uczucia
zwr 1

myśli skaczą mi po głowe bo bez ciebie mój świat wiruje i dziś wszystko zapomnę
bo i tak mnie wszystko zabije ale dziś mówię ci nara bo jesteś dla mnie dzisiaj jak zmora
gdyż traktuję cię jak komara bo ty nie wiesz jak mnie to boli ale zapominam o tobie powoli 
,a dzisiaj mnie moje serce koli, ale wszystko mi się myli jak na tej pierdolonej fali, bo na ogół bardzo szybko się wali, gdy tu wszyscy wokół ćpali i o nic nie dbali...a dziś wypierdolisz z moich myśli, bo zraniłaś moje serce jak wampir i przejechałaś po nim jak tir i nie szanuję takich ździr 

ref

dziś ide przez ten ciemny las słychać wokół tylko kruki przy tej pełni księżyca i wszędzie jest ciemna ulica gdzie tylko świeci jedna świeca, a ja idę wykopać na me uczucia grób... ty nie wiesz jak czasami idzie się trudno podnieść a ciebie ze mną nie ma tak i pewnie nie będzie i cały czas leci mi przed oczami ale ty wiesz pewnie dlaczego bo zostawiłaś mnie samego i tak kończy się moja pierdolona opowieść chyba że czasami ide z przyjacielem na jednego szluga 

zwr 2

jest halloween i dziś ide przez ten cmentarz na spotkanie z duchami a potem ide się spotkać z wampirami...a ty zostawiłaś mnie żebym na co dzień z nimi żył a także żeby zabijali mnie od środka i to nie jest prosta gadka jakbym używał dłuta albo dał za dużo, a ja oddaje tylko swoje uczucia po tym jak mnie zraniłaś i nie wiem dlaczego w ogóle w moim sercu żyłaś i byłaś dla mnie najważniejszą osobą a teraz jesteś tylko wielką chorobą a dzisiaj wypędzam cię z mojego serca tą fajką

ref

dziś ide przez ten ciemny las słychać wokół tylko kruki przy tej pełni księżyca i wszędzie jest ciemna ulica gdzie tylko świeci jedna świeca, a ja idę wykopać na me uczucia grób... ty nie wiesz jak czasami idzie się trudno podnieść a ciebie ze mną nie ma tak i pewnie nie będzie i cały czas leci mi przed oczami ale ty wiesz pewnie dlaczego bo zostawiłaś mnie samego i tak kończy się moja pierdolona opowieść chyba że czasami ide z przyjacielem na jednego szluga
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