
PWM, Sami
[Uszy]

Ref. Spędzmy razem czas pójdziemy razem w las nie zabraknie nas o nie o nie nie nie nie 

Kochałem Cię przeliczyłem się to już koniec naszej miłości 

Tylko ty i ja zabiorę cię do gwiazd pobawimy się chodż ten jeden raz 

Tylko ty i ja zabiorę cię do gwiazd pobawimy się chodż ten jeden raz.

[Anek]

Nie wiem o co chodzi ale mnie nie obchodzi że ona nie kocha mnie 

Inspiracją stała się i nagle coś zepsuło się kochałem cię a ty mnie nie 

Dlaczego to tak musiało skończyć się ja chciałem żeby potrwało to dłużej o tak o tak o tak 

Dlaczego to tak musiało skończyć się ja chciałbym żeby potrwało to dłużej o tak o tak o tak.

[Nervo]

Przypominam sobie ciebie w oczach mam morze łez 

Gdy byłem z tobą nad morzem nie przejmowałem się 

Nie udana miłość wywala mnie na brzeg

 dla ciebie żyje z dnia na dzień ochote wstawać z rana z tobą pić szampana na na na na

dla ciebie żyje z dnia na dzień ochote wstawać z rana z tobą pić szampana.

[Anek]

Ref. Spędzmy razem czas pójdziemy razem w las nie zabraknie nas o nie o nie nie nie nie 

Kochałem Cię przeliczyłem się to już koniec naszej miłości 

Tylko ty i ja zabiorę cię do gwiazd pobawimy się chodż ten jeden raz 

Tylko ty i ja zabiorę cię do gwiazd pobawimy się chodż ten jeden raz.

[Uszy]

Czekam na dżwięk facebooka czekam aż do drzwi zapukasz wciąż jesteś w moim sercu chodż wiem że to bez sensu 

Chętnych do ciebie ze stu prosze wybierz mnie prosze wybierz mnie 

[Nervo]

Przez to co się stało zamykam się w sobie całe dnie leżę w łóżku o boże o boże o boże 

I chciałbym cię spotkać na mojej drodze bo chciałbym być z tobą lecz już nie mogę 

niech mi ktoś pomoże.

[Anek] 

To już koniec gonią mnie myśli które mnie smucą to koniec miłości 

To już jest koniec gonią mnie myśli które mnie smucą to koniec miłości 
 
To już jest koniec gonią mnie myśli które mnie smucą to koniec miłości 



To już jest koniec gonią mnie myśli które mnie smucą to koniec miłości
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