
Pogo, Marzenia
Ref.
Njaskrytsze marzenia odeszły daleko
Ta wymarzona przyszłośc nie spełni sie zbyt prędko
Moje uczucia odeszły w nieznane
Wszyscy mnie olali a ja myśle jak zyć dalej
I.
zacznę tak: histroia bardzo porsta
On był zwykły a ona była boska
Danych wam nie podam przykro mi bardzo
Taka moja godność bo pplotkuje rzadko
Chciałbym wam kiedyś opowiedzieć o mojej miłości ale prawie nic sam już o niej nie wiem
Ta pierwsza litera z tego wyrażenia pochodzi także z mojego imienia z którego jestem dumny bo dali mi je starzy
Oni już odeszli a siostra ciągle marzy (...)
Ref.
najskrytsze ... (x2)
II.
Na drugą zwrotke pomysłu nie miałem wziełem go od laski którą mocno kochałem
Gdy patrze na swoje życie zaniedbane chowam się głęboko i nie myśle o nim wcale
Jestem przestępcom i morduje za pieniądze;
Nie którzy za to mnie nie nawidzą inni zaś kochają mnie i widzą - 
Moją oswietloną przyszłość i za to im dziękuje bo myśla na odległość od pieprzonego życia !
W tej piosence śpiewam o swoim nie szczęśliwym życiu i przykrym swoim losie
Moje wszelkie nadzieje są już tylko zagadką w moim umyśle
A dla mnie jest ważne że wyraże to o czym tak naprawde myślę
Ref.
Najskrytsze ... (x2)
III.
W ostatniej zwrotce chce zakończyć tę historię
Która mnie przyprawia o dreszcze tych nie miłych wspomnień
Czwarty krok do nikąd i historia zakońcozna 
Całe moje życie to bajka pierdolona bo nawet nie umiem zacząć kochać od nowa
Bez kodów i bez modów bo to nie jest gra
To pojebana prawda w której główną rolę gra moja dziewczyna i ja
Ta w chuj zasrana przeszłość odeszła w nieznane
A my odzyskaliśmy to co zostało nam zabrane
Ref.
Największe marzenia wróciły spowrotem
A wymarzona przyszłość spełniła się wraz ze znalezionym złotem
Moje uczucia narodziły się na nowo
A ci co mnie olali - nauczyli mnie zasad tak aby żyć kolorowo
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