
zuyeh, mów mi te kłamstwa na ucho
(Mów mi te kłamstwa na ucho)
(Mów że mnie bardzo kochasz)
(I tak wiem, że to kłamstwo)
(Mimo to myślę po nocach)

(O tym po co nam to wszystko)
(I co to znaczy miłość)
(Zraniłaś mnie w chuj)
(A z Tobą planowałem przyszłość)

Szeptałaś na ucho mi
A to co szeptałaś, nie było prawdziwe
Ty chyba nie wiesz co to wstyd
Bo uśmiech od ucha do ucha masz przy mnie
Bo nie wiesz, że wiem to co Ty
Wiem co robisz przy mnie i kiedy mnie nie ma
To Ty robisz to samo z nim

A przez to że wiem o tym wszystkim to coraz częściej towarzyszą mi łzy
I pomimo tego że przeżyłem tyle to boli to jak pierwszy raz
Naprawdę nie spodziewałem się po Tobie
Że jesteś osobą co gra na uczuciach
I ma mnie tylko za wyrzutka
I który jest pionkiem jej pierdolonej układanki, wiesz

Mów mi te kłamstwa na ucho
Mów że mnie bardzo kochasz
I tak wiem że to kłamstwo mimo to myślę po nocach
O tym po co nam to wszystko
I co to znaczy miłość
Zraniłaś mnie w chuj, a z Tobą planowałem przyszłość

Mów mi te kłamstwa na ucho
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(Planowałem przyszłość)

Mówiłaś za wiele
I przestałaś panować nad tym bo
Moi dobrzy przyjaciele powiedzieli jak naprawdę jest
I może przestałem rozumieć
To co wokół, ciągle otaczało nas
To było nieporozumieniem
Bo kłamstwem zasłaniałaś swoją twarz
I nie mów mi że mnie kochasz
Lub że się zmieniłaś na lepsze, wiesz
Bo nie obchodziła Cię moja osoba
Jak naprawdę ja potrzebowałem Cię
I nie rusza mnie to już wcale
Że patrzysz na mnie jak za pierwszy razem
Kiedy w Tobie tak się zakochałem
Teraz mam nadzieję, że ktoś Ciebie zrani, tak jak Ty mnie

Ja nie chciałem innej
To dziwne i może dziecinne
Że na pierwszym planie postawiłem Ciebie
Bo myślałem że z Tobą ułożę życie
A Ty mnie zraniłaś i miałaś mnie gdzieś
A teraz mi piszesz czy mógł bym wybaczyć
To dziwne
Może dziecinne



To dziwne jest
I może dziecinne też
Ale stało się bo myślałam że to prawdziwe
Jest (Jest, jest)
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