
Romantyczny, Oszukiwanie serca
Zwrotka 1
Wszystkie te rzeczy są powodem mojej udręki,
mam marzenie, że jeszcze za mną zatęsknisz,
Tak jak ja cholernie tęsknie za wspólnymi spotkaniami
Tak jak ja rozmyślam o Tobie całymi dniami,
Bo od dawna już jesteś w moim krwawym sercu,
żebyś została tam na zawsze nie widzę przeszkód.
Chociaż nie wiem jak dam sobie radę z myślą, że dla Ciebie nie istnieje,
Co jeśli nie dam rady, i nastąpi samozniszczenie?
Moje życie straciło sens stało się takie wyblakłe,
Bezsilny upadłem, nie pójdę choć to nie odpowiedzialne
Moje pełne miłości serce nie funkcjonuje bez Twojej osoby poprawnie
Nie umiem odpuścić emocji, zostaję choć może za mocno idę w zaparte
Mam pewność, że przez to przejść nie dam rady na chłodno,
Gdy czułem Cię obok, miałem pewność, że zajdę wysoko, ha podobno

Refren:
Niezmierny ból spowodowanym Ciebie oddaleniem
Zamydlanie oczu, że Twoje odejście to tylko złudzenie.
Oszukiwałem swoje serce, zakłamywałem okropnie swoje myślenie,
Tylko w Tobie mam ukojenie, ale już nie chcesz mnie przecież.

Zwrotka 2
Na sumieniu mam też wiele rzeczy, które zaliczają się do tych pozytywnych,
Należą do nich utwory nagrane pod pseudonimem romantyczny.
Wszystkie utwory, czy właśnie ten najważniejszy album, potrzebowały czasu,
Potrzebowały pracy, wylania uczuć, ciekawe co pomyślisz po wysłuchaniu..
To chyba jest już pora, która zakończy wersy o Tobie w moich utworach,
Dotrzymam słowa, dam radę bo album pomógł mi się mentalnie przygotować
Wszelkie wspominanie o tych dobrych chwilach wyniszcza i nie ma sensu,
Emocjonalnie rozbity taki jestem, więc bywaj, za dużo moich emocji na wierzchu
Moja decyzja no i dotrzymam słowa, choć o Tobie utworów pełna jest moja głowa.
Cokolwiek zrobię, nie będę żałować,
bo i tak nasza historia została skończona.
Nie jestem w stanie do końca wyzbyć się wspomnień związanych z Tobą,
Nie wyrzucę z serca, nie zmyję tatuaży, nie staniesz się nagle nieznajomą,
W moim sercu już na zawsze masz swoje miejsce,
Jesteś moją miłością, tylko Ty masz takie znaczenie
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