
Paweł Stadnik, Przepraszam
Przepraszam bliskich, że mnie ciągle nie ma, że gdy jestem potrzebny jest tylko pokój pusty i brzmienia z płyty, zamiast prawdziwego głosu. Przepraszam przyjaciół jeśli jeszcze mam takich, że często jestem w drodze do wszystkich tylko nie do was, ale myślę o was, o tych sytuacjach, które były i będą tak to moje słowa. Przepraszam was za wszystko co nie stało jeszcze się. Wiem, że mogę zranić, lecz wierzysz we mnie. Przepraszam mych przyjaciół i moją rodzinę, Przepraszam was za wszystko , za to że zwątpiłem. Teraz to zrozumiałem bo człowiek uczy się na błedach, ja ich popełniłem mase. Przepraszam Boga, że czasami wątpie w dobroć tego świata w ludzi ich intencje, że chciałbym być innym, a jestem jaki jestem, przepraszam siebie że muszę przepraszać. Że chcę być ideałem, innym szczęście dawać lecz to tak nie działa, że po prostu doszło do tej sytuacji, Przepraszam za to że słucham rapu Za dziewczynę którą kocham Ty możesz marzyć ja dotykać i całować. Przepraszam za to że nie ćpam Za otwarte serce w tekstach Za to że nie mam duszy, Przepraszam że wierze w Boga. Przepraszam cię za to wszystko Przepraszam za to że nie byłem blisko. Przepraszam za te cios co zadałem. Przepraszam za łzy które tobie wylałem. przepraszam cię za to wszystko. Przepraszam za to że... . Przepraszam Cię Za słowa złe Za miłość i strach Za zgubiony oczu twych blask Przepraszam Cię Lecz życie takie jest Nie potrafie zmieniać się, Przepraszam Cię Lecz życie takie jest Nauczę sie... Przepraszam nikt nie wiedział że tak będzię Przepraszam - przepraszam cię za to co zrobiłem źle Teraz wszystko takie głupie jest I. Nie wiedziałem że tym uraże cię Gdy cię widze z dala na ulicy wszystko wszystko wraca..Kocham Cię taką jaką jesteś, Nie zmieniaj się , przy Tobie wiem co to szczęście. Kocham Cię taką jaką jesteś, Na zawsze razem moje Ty szczęście Żyje w smutku żyję marzeniami............................... . Zakochałem się na nowo Pokochałem Cię i na dobre i na złe. Za ręce pójdziemy obok siebieTeraz na ziemi a potem w niebie. Kiedy jesteś blisko wiem, że nicJuż mi nie zabierze pięknych chwil. To od losu dar, że jesteś tu. Pokochałem cię, zakocahłem się w tobie nic na to nie poradze nie odwzajemniasz tego  mam to gdzieś ja wiem co czuje. Nie zakochuje się w byle, kim to nie jest pierwsza miłość i chyba nie ostatnia, licze tylko na ceibei do końca moich dni... Przepraszam że kocahłem cię K....A Przepraszam że zakochałem się w tobie D......A
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