
Marcin Kłosowski, CZY TO PRAWDA
mam do stracenia nic
wiec nie zależy mi
powiem to co chce
niech zadzieje sie
w morzu myśli stos
skocze na samo dno

ostatni raz
widze cie twarzą w twarz
a jeśli nie
to jak
no powiedz jak
jak wyobrażasz sobie właśnie nas

a ja nie wiem nawet czy ja i ty
czy to była prawda
ale serce moje skradłaś właśnie ty
no powiedz mi
jak uwierzyć tobie gdy
na pożegnanie tobie dam buziaka
i odejdę potem w tan
masz na to czas
wiec jeszcze raz
zastanów się
nim stracisz mnie
czego naprawdę chcesz

okazje w rękach masz
wiec skup sie jeszcze raz
to co było też
nie obchodzi mnie
chwile dobre złe
liczy sie tylko ta

ostatni raz
widzę cie twarzą twarz
okazje w rekach masz
to twoja gra
ja na te chwile mowie tobie pass

a ja nie wiem nawet czy ja i ty
czy to była prawda
ale serce moje skradłaś właśnie ty
no powiedz mi
jak uwierzyć tobie gdy
na pożegnanie tobie dam buziaka
i odejdę potem w tan
masz na to czas
wiec jeszcze raz
zastanów się
nim stracisz mnie
czego naprawdę chcesz

powiedz tylko mi
ja i ty
czy to była prawda
serce moje biedne skradłaś
no powiedz mi ile były warte moje łzy

ostatni raz
widzę cie twarzą twarz
goryczy w sercu smak
powiedz jak uspokić mam



a ja nie wiem nawet czy ja i ty
czy to była prawda
ale serce moje skradłaś właśnie ty
no powiedz mi
jak uwierzyć tobie gdy
na pożegnanie tobie dam buziaka
i odejdę potem w tan
masz na to czas
wiec jeszcze raz
zastanów się
nim stracisz mnie
czego naprawdę chcesz
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