
Verba, Nigdy nie zapomn
Nigdy nie zapomne, chwil wspolnie spedzonych z Toba, jestes osoba, ktorej zawsze dal bym wszystko. Moje cieplo i uczucie, pragne byc tak blisko obok Ciebie. Ukochana masz cos w sobie. Dobrze wiesz malutka ten kawalek dedykuje Tobie, jesli wciaz nie wierzysz przypomne Ci bolime, pierwsza ławka i zwierzenia, czy Cie zmuszam do myslenia? To uczucia tak piekne nie do zapomnienia. Spacery wieczorami oraz usmiech na Twej twarzy, najpiekniejsze czasy jakie mogly sie przydarzyc mi. Nie pamietam tych momentow bysmy byli zli, wszystko bylo dopiete do samego konca. Kiedy przyjdzie ta potzreba stane jako Twoj obronca, nigdy zlego slowa tak , szacunek i sentymen mam. Moge powiedziec ze na wylot Cie juz znam i bez konca sobie wmawiam "Jeszcze rade dam". Moze ty masz inne zdanie nie poradze nic juz na nie. Wiem natomiast jedno, zyj z wlasciwym przekonaniem[Zyj z wlasciwym przekonaniem] Teraz ten utwor Tobie dedykuje, czy wiesz dlaczego? Bo na to zaslugujesz, szanuj swe wybory gdy nie trzeba ich nie zmnieniaj. Nigdy Ciebie nie zapomne i bede docenial.[2x] Tak tego Ci dzis zycze, zyj z wlasciwym przekonaniem, a co napewno ma stac sie to sie stanie. Masz kogos innego na swym slicznym oku , on jest teraz gora, a ja juz jestem z boku. Nie jestem typem synka co zabiega o Twe wzgledy,mamy teraz rozne drogi, Ty tamtedy, a ja tedy. Chodzi wlasnie o to ze na sile nic nie robie, no a tym utworem w zadek tez nie wchodze Tobie. Pragne Ci ukazac moje mysli i uczucia, ze jestes wiele warta nie jak guma do zucia. Ty zyjesz madroscia, zabawa i chwilami, moze to i dobrze bo ja troche wspomnieniami. Ale lubie patrzec kiedys swiecisz promieniami, a ja wtedy czuje sie jak Amor z skrzydlami, slonce jestes cudowna tak, to nie sciema. Przyjazd wlochy, co jest grane, nie do przewidzenia. Nokia wiadomosci i to wszystko zniklo, nie ma. Twoj numer jest widziany mile. Powodzenia! [Nokia wiadomosci i to wszystko zniklo nie ma, Twoj numer jest widziany mile powodzenia!] Teraz ten utwor Tobie dedykuje czy wiesz dlaczego? Bo na to zaslugujesz,szanuj swe wybory gdy nie trzeba ich nie zmieniaj. Nigdy Ciebie nie zapomne i bede docenial.
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