
LIL SAD, Zamknięte serce
zwr 1

mam jedno serce, miałem jeden kluczyk gdzieś go wyjebałaś i teraz mam zamknięte serce nawet dla zajebistych dziewczyn, niby dobrze bo bije tylko dla mnie, ale czasami to jest naprawdę zjebane uczucie jak nie potrafię się zakochać w żadnej dziewczynie...ty rozpaliłaś moje serce a potem je zgasiłaś a uczuciami bawiłaś się jak chciałaś kochałaś mnie, ale ranić...pamiętam jak pisałem ten szary świat, a teraz jest dalej szary, ale już na szczęście nie przez ciebie tylko przez problemy jakie mnie przytłaczają i nawet nie mogę ich spalić tą fajką...moje życie nie jest lekką sprawą jakby to nie jednej osobie się wydawało  

ref

serce mam zamknięte i chyba dłużej tego nie wytrzymam, nie potrafię już dłużej być sam bo nic z tego nie mam...jedyną miłością po tobie zostały mi papierosy, a one mi bardziej zatruwają życie niż ty, przez te smoły na płucach nie daje rady normalnie funkcjonować i nie chce już ich znać jak i ciebie oraz nie chcę już przez to wszystko płakać

zwr 2

to serce kiedyś było otwarte, ty je zamknęłaś i wyrzuciłaś kluczyk w głęboką wodę i jest teraz zamknięte przez twoją chujową wadę, ale bez niego się nie obejdę i cały czas go szukam, ale nieskutecznie i nie wiem gdzie go mam dokładnie szukać, ale wiem że muszę się do niego dostać, a jeżeli go nie znajdę przestane dbać o to co dbam i zacznę się staczać oraz będę już zawsze  nawijał teksty i nigdy tak nie cierpiałem choć od dziecka nie mam taty ale i tak czuję się dobity przez te chujowe problemy...spełniajmy swoje marzenia, ale najpierw pomyślmy czy będą się opłacać, bo potem możemy tego żałować 

ref

serce mam zamknięte i chyba dłużej tego nie wytrzymam, nie potrafię już dłużej być sam bo nic z tego nie mam...jedyną miłością po tobie zostały mi papierosy, a one mi bardziej zatruwają życie niż ty, przez te smoły na płucach nie daje rady normalnie funkcjonować i nie chce już ich znać jak i ciebie oraz nie chcę już przez to wszystko płakać

zwr 3

choć i tak to było tak dawno, to i tak wszystko pamiętam jakby to było wczoraj, cierpiałem tyle lat po naszym rozstaniu, tyle samo ile cię kochałem, miejscami dalej tęsknię za tamtymi rozmowami długimi godzinami oraz wspólnymi spacerami, ale i tak są teraz tylko złymi koszmarami te wspomnienia, a życie jest jak talia kart, raz możesz trafić coś dobrego a czasem coś złego jak na przykład nie szczęśliwa miłość i mam tego wszystkiego dość
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