
WdoWa, Pa Pa
Pograłeś ze mną jak z głupią lalą, a ja myślałam, że czeka nas wspólna starość
W moim śnie ja na biało z bukietem, a potem mały, żółty piesek i domek w lesie
Teraz śmieję się z siebie jak kiedyś z tych głupich dziewczyn
Czemu musiałeś pójść, i wszystko spieprzyć?
Dałam Ci szansę bo miłość jest ślepa
Teraz nie wrócę cokolwiek mi nie obiecasz
Jestem dla Ciebie zbyt dobra - Ty mnie ciągniesz w dół
Nie mam dla Ciebie czasu, 
Nie mam na Ciebie słów
Tacy jak Ty się nie zmienią i to nie prawda jednak, że
gdy całujesz ropuchę zmienia się w księcia

Ref. 

Nie wrócę, nie szukaj 
Jestem zbyt dobra, a nie głupia  x2

To już czas, żegnam Cię Skarbie 
Pa Pa Pa - Nie jesteś dla mnie
Nie dzwoń już
Po co ta farsa
Znajdę kogoś, kto o mnie zadba

Nigdy mnie już nie zranisz  x3

Kiedy już odsłuchasz tę wiadomość będzie już za późno 
Będę na mieście karmiła swoją próżność
Będę przeglądała się w czyichś oczach
Bo wciąż wierzę w miłość i chcę się zakochać
Chcę się z kimś poczuć jak kiedyś z Tobą po raz pierwszy
Czemu musiałeś pójść i wszystko spieprzyć?
Dałam Ci szansę bo byłam zbyt dobra
Ale dla Ciebie coś było ważniejsze od Nas
Zawsze coś było ważniejsze
Zawsze był pretekst 
Teraz ja chcę być czyimś numerem jeden
Nie mam już czasu dla Ciebie - czas zadbać o mnie
I wybacz, ale nie potrzebny mi taki problem
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Czego dziewczyna może chcieć oprócz szczerego związku
Dobra, jeszcze torebkę Chanell  i kawałek tortu
Nie o to chodzi Kotku, 
Te sprawy sama ogarnę 
Jeśli chodzi o Ciebie to masz być dla mnie
Masz mnie przytulać gdy trzeba
Nie musisz pisać wierszy
Czemu musiałeś pójść i wszystko spieprzyć?
Dałam Ci szansę bo.. bo sama nie wiem



Myślałam chyba, że nie umiem żyć bez Ciebie
Spać bez Ciebie, a co gorsza śnić
Teraz jak o tym myślę po prostu czuję wstyd
Jak mogłeś mi to zrobić
W sumie to już nieważne
Miałam serce na dłoni a teraz na  nim mam plaster
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