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Ta
wlasnie tak poczuj to ziom
ja to znam bardzo dobrze wiesz
(ta) znam ich (znam wiesz)
yo
ej znam paru typow maja paroletnie zwiazki
zala sie czasami kiedy pijemy bromki (bromki)
one zalety zwiazku to moglyby wymieniac
oni sa z nimi tylko z przyzwyczajenia
one daja im to czego potrzebuja facet
oni biora to wiesz
wymiana niczym barter
z natury lojalni
z reguly sa wierni
kazdy ma na koncie jakies drobne przekrety
jakas wpadka wiesz
nic nieznaczacy buziak
jego jezyk przypadkiem zaplatal sie w jej ustach
na podryw maja wkrete
moga tylko sie slinic
pozniej mowia do mnie 'wez znajdz mi alibi'
smakiem sie obchodza kiedy dupa chce ognia
wychodza na imprezy kiedy zony sa w domach
mowia jesli nie wygadasz sie to bedziesz super
powiem jutro ze wrocilem
o 22
ciekawe co by bylo gdyby spotkal ja w klubie
wkurwil by sie max choc to samo robi w sumie
slone lzy by rozmyly jej subtelny makijaz
kiedy (kiedy) na oczach wszystkich
on by jej wymyslal
to fikcja
w gre nie wchodza takie opcje
bo one sa szczere oni maja z tym problem
one mowia 'kocham' kiedy chca byc blizej
oni znow odpowiedza to co one chca uslyszec
ref. przygladajac sie tak paroletnim zwiazkom
niby razem sa ale tak jakby osobno
one chca to ciagnac oni nie chca ich krzywdzic
tacy niepoprawni wspolczesni romantycy
one chca miec ich na wlasnosc oni nie chca byc wlasnoscia 
wtedy masz doczynienia z taka opcja kiedy
za daleko zaszlo pare spraw
choc podobno wiesz
nie nalezy bac sie zmian
nie raz dzwoni mowi ziom chodz na chlanie
on siedzi u dziewczyny oglada tam seriale
on wolalby wyjsc lecz sie gapia w tv
ona ciagle mowi ze sie zbyt malo widza
w policzek da buziaka wroci ostatnim busem
smiac mi sie chce jak on nazywa to uczuciem
szczeniak i smycz
ona wcina tabletki
ma sex za free niepotrzebne sa durexy
to wygoda
na to nie ma innej racji
ona ugotuje obiad sama sciaga majtki
taki stan
dla mnie to krotkowzrocznosc
teraz maja luz lecz niezawsze bedzie spoko
one po dyplomie chca sie od starych przeniesc
zlegalizowac zwiazek wynajac jakies m5
taka petla zaciska sie na szyi
dla nich najlepsza data na te zmiany to nigdy



na pytanie czemu sa ze soba w sumie
to ze znaja je dlugo to jest kiepski argument
na uspokojenie wziela proszki minie spiecie
jutro wezma sie za raczki i pogodza na spacerze
oni gubiac sie w rutynie usprawiedliwiaja siebie
one nie chca tego widziec albo sa serio slepe
one mowia kocham kiedy chca byc blizej
oni znow odpowiedza to co one chca uslyszec
ref. x2
po rozstaniu beda plakac cala noc smsowac
a ich gorzkie zale znow zapchaja im koma
znow uruchomia jezyk nie po to by piescic ich
dzis to fabryka nieustannych pretensji 
one beda szukac stalosci uczuc u goscia
ktory daje ta pewnosc ze sie szybko nie wycofa
tacy goscie zazwyczaj to ci zwykli bez ikry
one kiedy sie kochaja no to mysla o bylych
one po przebudzeniu kiedy gapia sie w sufit
doskonale sobie sprawe zdaja z kim chca sie klocic
oni maja wolnosc albo jada na rekord
gdzie kazda nowa bejb to w zasadzie juz przeszlosc
albo maja wciute zaszczepieni na zwiazki w skutek czego unikaja jakichkolwiek zaleznosci
mozesz miec nadzieje lecz nie natniesz faktow
bycie z kims jest spox lecz do czasu
zawsze
ref.
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