
Romantyczny, Spokój
1 zwrotka
Nastąpił czas jak bardzo oczekiwanych przeze mnie wakacji,
w końcu mogło mi się udać odbiec od Ciebie myślami.
Jakiekolwiek uczucia dla dobra siebie zostawiłem za sobą,
moja decyzja była w moim oddczuciu udana misją ratunkową.
Zapomnienie to był dla mnie ostateczny środek by żyć,
otrzymałem rozluźnienie, brak zmartwień to niebywała korzyść.
Zatrzymałem się obojętnie pośród emocjonalnych zawirowań,
pozostały wspomnienia, których nie miałem ochoty zachować.
Ogarnięty uczuciem beztroski nie myślałbym o nagłych zmianach,
jak to jest w życiu, nadchodziło coś na co nie ma rozwiązania.

Refren:
Z czasem zrozumiałem, że odejście było
złem, które mogłem zrobić,
trochę za późno na refleksje, sam w siebie wystrzeliłem pocisk.
Relacja między nami po prostu nie istniała, przecież to był mój wybór,
miałem nadzieję, że to jeszcze nie koniec mówiłem sobie zaryzykuj.

2 zwrotka
Przyszedł czas, że postanowiłem Cię odblokować,
to tylko tyle, nadal nie mam zamiaru z Tobą się kontaktować.
Myśląc, że zapomniałaś nie mogłem być bardziej w błędzie,
wiadomości wysyłałaś każdego dnia to było dla mnie jakimś obłędem.
Byłaś zainteresowana wszystkim co ze mną było związane,
pomimo, tego jak postąpiłem będąc Twoim chłopakiem.
Ty się odezwałaś, Ty pokazałaś swoje wiadomości, Ty cieszyłaś się że odpisałem,
Ja roniłem łzy czytając, ja wróciłem do wspomnień, ja rozstania żałowałem.
Nie mogłem zrozumieć dlaczego pomimo czasu nadal do mnie pisałaś,
nie umiałem pojąć dlaczego to moją osobą byłaś zainteresowana.

Refren:
Z czasem zrozumiałem, że odejście było
złem, które mogłem zrobić,
trochę za późno ma refleksje, sam w siebie wystrzeliłem pocisk.
Relacja między nami po prostu nie istniała, przecież to był mój wybór,
miałem nadzieję, że to jeszcze nie koniec mówiłem do siebie zaryzykuj.

3 zwrotka
Rozbicie, zniszczenie to czułem na mojej psychice,
coś co było dla mnie oczywiste zmieniło się w ruinę.
Pomimo wszystko czułem, że muszę walczyć,
chociaż dopiero teraz zrozumiałem Ile dla mnie znaczysz.
Zauważyłem jak bardzo jesteś wartościową osobą,
było mi wstyd za moją decyzję w życiu chyba najgorszą.
Przepraszam, chociaż wiem, że to słowo nie ma żadnej mocy,
dlatego też z mojej strony na samym słowie się nie skończy.
Czasu nie da się zatrzymać, muszę przejść jak najszybciej do działania,
to nie chwilowy kaprys, bo to mnie serce do tego do tego skłania.
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