
Pierwszy, Nie Na Zawsze
Zwrotka 1
Co zrobisz gdy pójdę gdzieś i już nie wrócę
Zamknę za sobą drzwi i zostawię Ci klucze
Nie zrobisz nic, a ja zdążę już uciec
Może pójdziesz za mną i zapytasz czy wrócę
Super, komuś z nas brakuje nadziei
Wrócę pod warunkiem, ze wszystko się zmieni
My wiemy, że nie możemy żyć tutaj osobno
Ty wiesz i ja wiem, że razem nie zawsze jest prosto
Najpierw ochłoń, to punkt pierwszy
Wiem, że jestem draniem i ze wszystko się pieprzy
Punkt drugi, zawsze wierz mi
Bez zaufania nigdy nie będziemy lepsi
Teraz powiedz mi co zrobisz gdy zniknę
Proszę nie płacz, to na prawdę jest przykre
Kiedyś z góry tutaj do Ciebie przyjdę
Podziękować za to, że cały czas byłaś przy mnie

ref. x2
Muszę zniknąć, chcę na chwilę stąd odejść
Muszę zniknąć, teraz chyba jest najlepszy moment
Chce się wymknąć i wymazać to co mam w głowie
Teraz odchodzę, ale to jeszcze nie koniec

Zwrotka 2
Pamiętam ten uśmiech, znam go doskonale
Dzisiaj nie usnę bo on już nie nastaje
Oczy są smutne tak wygląda rozstanie
Zobaczę co z jutrem może jutro nie nastanie
Dziś zatańcz ze mną może to ostatni taniec
Nie pomylę kroków bo ja znam już je na pamięć
Ostatnie zdanie, spojrzę Ci prosto w oczy
Od tej pory nasze drogi już nie będą takie same
Pójdę tam gdzie byliśmy razem
Właśnie w tych miejscach uczucia mają władzę
Przez ten spacer to wszystko do mnie wraca
Czemu nie mogliśmy tych spraw poukładać?!
Teraz się zastanawiam czy Ty myślisz co ja robię
A Ty myślisz czy ja myślę o tym co Ty myślisz sobie
Muszę odejść, po prostu czasem trzeba
Kiedyś wszystko naprawię, na razie przebacz

ref. x2
Muszę zniknąć, chcę na chwilę stąd odejść
Muszę zniknąć, teraz chyba jest najlepszy moment
Chce się wymknąć i wymazać to co mam w głowie
Teraz odchodzę, ale to jeszcze nie koniec
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