
Romantyczny, Ti Amo
Zwrotka 1
Emocjonalne tracki, bo muszę to z siebie wyrzucić,
zbyt duży ciężar na barki, tak bardzo mnie przydusił.
Samotność to jest to w czym trwam,
nie ma Ciebie, jestem kompletnie sam.
Witam w świecie, w którym się rozpływasz,
chociaż masz dość, to trwasz i to nie jest finał.
Wszystko narasta, podupadasz na psychice,
jesteś jak wypalona gwiazda, która zaraz zniknie.
Normalka, chociaż się nie przyzwyczaisz,
im jesteś dalej, tym bardziej można Cię zranić.
Oddalasz się w krainę w której nie ma granic,
niby jest lekarstem, a przecież może Cię zabić.
Taki lekki opis świata, który zna bardzo wiele osób,
ten stan, z którym się zmaga, nie istnieje na niego żaden sposób.

Refren:
Te moje emocje zaczęły się od TI AMO!
To były Twoje słowa, to po nich mi zostało...
Szczerze? To nie pamiętam innych słów,
TI AMO, bo czekam wciąż na powrót...

Zwrotka 2
Mam dość ogółu, więc będę znowu egoistą,
mam wiele bólu, ale to przecież nie wszystko.
To moje są uczucia, to Ty jesteś moim obiektem westchnień!
Te utwory to są szkice, to przez Twoją nieobecność cierpię!
Ja wiem, że mój krzyk niczego nie zmieni,
no więc łyk łyk, odpływam w beznadziei,
no i pik pik, nie śpię, muszę się odświeżyć,
to chwila , ale do życia daję trochę energii.
Może to błąd, ale wiodę życie jak chcę,
odeszłaś stąd, więc co może być gorsze!
Te wszystkie utwory to jest dla mnie poezja z serca,
nie chodzi o rymy, nie musi być poprawność wielka.
Nie chcę osiągnąć żadnych nagród, sukcesu,
bo zostałem w życiu sam do końca, do kresu.

Refren:
Te moje emocje zaczęły się od TI AMO!
To były Twoje słowa, to po nich mi zostało...
Szczerze? To nie pamiętam innych słów,
TI AMO, bo czekam wciąż na powrót...
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