
Romantyczny, Cześć, mam sprawę 
Zwrotka 1
Znowu do siecii wpuszczam lovesong,
nie ma naszej rozmowy, jest Twoja nieobecność.
Te wszystkie sytuację źle na mnie działają,
to nie przez stagnację, to smutek mną zawładną.
Bardzo chciałbym Cię odzyskać, bo
kocham Cię,
nie radzę sobie, znowu w używki odchodzę.
Zapętlam się w kolejne błędy, 
pierwszy tak nie mam, nie jestem też najlepszy.
Głupiec, ale szczery kolejny alkohol spożywa,
bo w tym wszystkim, tak jest łatwiej chyba.
Wina spada na tego, co nie potrafi się bronić,
w życiu stracony, nikomu nawet nie dogodzi, 
koniec, to była tylko kwestia czasu,
rozerwany, przybity, w życiu bez planów!

Refren://×2
Pierwsza sprawa, cześć jestem tym, z kim miałaś iść do ołtarza,
sprawa druga, bardzo żałuję, że to nam nie mogło się udać .
W bliskości nigdy nie usłyszysz już kim dla mnie jesteś,
żałuje moich błędów, ale to nie usprawiedliwienie.

Zwrotka 2
Sytuacje, które rozstrzygnęły o nas zgniatają mnie, 
wszystko to co do Ciebie czułem, pozostaje niezmienne. 
Moje serce już nie upadnie, bo to tym razem poszło na dno,.
już nie będzie tak ładnie, zrozumienie to był dla mnie duży szok.
Strata potem tęsknota, to coś co jest najgorsze,
pomimo, że to ja zrobiłem złe kroki to kocham mocniej.
Otrzymałaś wszystko co miałem,
alkohol, on doda mi odwagę.
Wyolbrzymianie problemu – całkiem prawdopodobne,
prawdę mówiąc,vto nigdy nie czułem się gorzej.
Pomimo małej inteligencji, mam ogromne serce,
to Tobie je oddałem dlatego do przodu ręce i bierz je!
Jakbym znów poczuł Ciebie blisko, byłbym w niebie,
cały czas w sobie ostrożnie, noszę cząstkę Ciebie,
jesteś najcudowniejszym obiektem na ziemi, 
kocham Cię skarbie i tego to nikt nie zmieni.
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Zwrotka 3
Twoich uczuć, znać nie mogę, a nawet nie mam prawa,
przerażający ból, kiedy żeś na mnie obojętność wylała.
Pozwól powiedzieć sobie, że jesteś mi potrzebna do funkcjonowania,
już na zawsze moja miłość, w Twoją osobę będzie skierowana.
Wiem, że jestem najgorszy,
Nawet zmienić tego nie dadzą moje sny,
ale mam chęć, żeby spróbować zmienić to dla Ciebie.
już nigdy nie być tą osobą, która odejdzie.
Sam nie mam pojęcia, po co były mi te niektóre rzeczy,
poznać Twoje uczucia, to coś co się nie uda, a bardzo mnie dręczy.
Moje pragnienie – być blisko na całe życie,
nie zwracam uwagi na zdania kogokolwiek, bo Twoje zdanie jest najważniejsze,



a Twe piękne imię, w moim sercu wyjątkowe ma miejsce. 
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