
Pares, Nie zrozumiesz
Nigdy nie zrozumiesz, nigdy nie zrozumiesz, aj, aj, Pares&amp;#322;&amp;oacute;w i Lady K, studio cztery czterna&amp;#347;cie Nigdy nie zrozumiesz, nigdy nie zrozumiesz, aj, aj, Jeszcze raz, nie zrozumiesz nas x 2 Lady, Lady Refren: Nie zrozumiesz tego bo nie masz kiedy zastanowi&amp;#263; si&amp;#281; Cho&amp;#263; najlepiej jest ci z sob&amp;#261; spr&amp;oacute;buj wczu&amp;#263; si&amp;#281; w innych te&amp;#380; Nigdy tego nie zrozumiesz wi&amp;#281;c pozosta&amp;#324; prosz&amp;#281; takim jakim najlepiej by&amp;#263; umiesz nie udawaj, pi&amp;oacute;rek cudzych nie nak&amp;#322;adaj po co ci ca&amp;#322;a ta maskarada, wierz mi nie wypada m&amp;oacute;wi&amp;#263; &amp;#380;e znasz czym jest samotno&amp;#347;&amp;#263; gdy przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; masz tysi&amp;#261;ce nawet ich do&amp;#347;&amp;#263; czym jest nieszcz&amp;#281;&amp;#347;cie gdy zawsze sprzyja los jak si&amp;#281; czuje niemy kiedy ty zabierasz g&amp;#322;os Nigdy nie pojm&amp;#281; co to znaczy strach czu&amp;#263; Mam w torbie do domu klucz Gdy kto&amp;#347; m&amp;oacute;wi wr&amp;oacute;&amp;#263; p&amp;#281;dz&amp;#281; tam zawsze Ludzi samotnych nie widz&amp;#281; cho&amp;#263; co dzie&amp;#324; na nich patrz&amp;#281; Nigdy nie wczujesz si&amp;#281; we mnie ani ja w ciebie to pewne Kto po schodach idzie, nie zrozumie tego w windzie Nie mo&amp;#380;esz by&amp;#263; na moim miejscu stoj&amp;#261;c gdzie indziej I nigdy te&amp;#380; nie zrozumiem m&amp;#281;&amp;#380;czyzny co stara si&amp;#281; by&amp;#263; palantem Nie wczuwam si&amp;#281; w uk&amp;#322;ad oparty o prawd&amp;#281; jednym kantem Dla mnie to lipa nie tandem Refren. Nie wiesz tego i nigdy nie zrozumiesz Czym jest pokora je&amp;#347;li karmisz tylko dum&amp;#281; Przegranej smaku nie znasz a m&amp;oacute;wisz &amp;#380;e j&amp;#261; prze&amp;#322;kn&amp;#261;&amp;#263; umiesz Wi&amp;#281;c nie rozumiesz tego i nigdy nie pojmiesz W czasach pokoju czym by&amp;#322; l&amp;#281;k na wojnie Maj&amp;#261;c r&amp;#281;ce wolne nigdy nie poczujesz jak to jest gdy co&amp;#347; ruchy kr&amp;#281;puje jak wygl&amp;#261;da bieda nigdy nie uwierzysz bo tobie zawsze si&amp;#281; nale&amp;#380;y czym jest brzydota ty nigdy nie poznasz bo pi&amp;#281;kna jest twoja twarz czego&amp;#347; dotkniesz raz ju&amp;#380; to umiesz wy&amp;#322;awiasz emocje w beznami&amp;#281;tnym t&amp;#322;umie ale jednego nigdy nie zrozumiesz spokojnie &amp;#380;yj&amp;#261;c, trwaj&amp;#261;c nigdy nie do&amp;#347;wiadczysz jakie to uczucie kiedy &amp;#347;mier&amp;#263; na ciebie patrzy, patrzy, patrzy Refren. Mam zasady, cho&amp;#263; czasem je &amp;#322;ami&amp;#281; to opieram &amp;#380;ycie o nie Nie wczuj&amp;#281; si&amp;#281; w oszusta, na pewno go nie os&amp;#322;oni&amp;#281; O nie, nie, nie, nie wczuj&amp;#281; si&amp;#281; w naukowca Jestem leniem, my&amp;#347;li b&amp;#322;&amp;#261;dz&amp;#261; po manowcach Mam farta nie zrozumiem pechowca Sk&amp;#261;d mam wiedzie&amp;#263;, co czuje blondynka w Corsie Jestem brunetka cz&amp;#281;stym autobusu go&amp;#347;ciem Je&amp;#347;li chodzi o problemy innych kobiet - &amp;#380;ar&amp;oacute;wka mi nie &amp;#347;wieci Wsp&amp;oacute;&amp;#322;czucia dla matek nie mam bo nie mam dzieci Tja, mam tak i nie inaczej Przepraszam za mas&amp;#281; b&amp;#322;&amp;#281;d&amp;oacute;w i wypacze&amp;#324; nie mog&amp;#281; stawia&amp;#263; si&amp;#281; na waszym miejscu prosz&amp;#281; mi wybaczy&amp;#263; ta, prosz&amp;#281; mi wybaczy&amp;#263; i to jeszcze nie koniec fal&amp;#281; flow goni&amp;#281;  nigdy nie zrozumiesz tego nie zrozumiesz nas, pares&amp;#322;&amp;oacute;w i Lady K jeszcze raz studio cztery czterna&amp;#347;cie a ty pomy&amp;#347;l zanim za&amp;#347;niesz o tym dzi&amp;#347; w&amp;#322;a&amp;#347;nie Refren. x 2
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