
Zwierzchowski x yankes, Zawsze bądź
I chociaż skarbie nie jest nie jest mi łatwo
To czuje, że z dnia na dzień coś ciągnie mnie na dno
Nie potrafię złożyć słów, bądź przy mnie zawsze już
I chociaż czasem mam nadzieję że będzie już lepiej
To nie wiem po co myślę po co robię nadzieję
Bądź dla mnie teraz i tu
Mam chęć przytulić cię znów

Moje serce pęka kiedy widzę ją z innym
Pogrzebała moją duszę jak uschniętą różę
Mówiłaś daj mi czas a dzisiaj nie ma nas
I w sumie to nie chciałem żeby się tak potoczyło
I dzisiaj już przegrałem oby ci się powodziło
Bo bez ciebie nie ma mnie i ty dobrze o tym wiesz
Biorę życie za gardło dosyć wylewania łez
A dzisiaj śpiewam sobie że w sumie byłaś jedyną
Z którą mogłem tańczyć do rana i pić to najtańsze wino
Mała otrzyj łzę ja tu jestem obiecuję że nie odejdę
Twoje szczęście moim szczęściem
I jedynie co ci mogę dziś obiecać to to
Że kolejnej mej miłości już nie zranię tak jak ciebie
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Mam chęć przytulić cię znów

Widzę skarbie twoje zapłakane oczy
Nie jest lekko nad przepaścią stoisz
Czujesz kogoś brak jakby znikł cały świat
Łzy nam lecą jak największy wodospad
Ale czas pokazał mi że dalej tu ciebie brak
Ale los zabrał z moich rąk ten najcenniejszy skarb
Tak nie miało być mieliśmy razem żyć
Wszystko się posypało jak najgorszy film
A moje serce serce pęka coraz bardziej
Ja chcę więcej więcej więcej mieć ciebie na stałe
Pragnę z tobą żyć w chorobie czy bez hajsu zawsze
Tulić dzień i noc całować czółko delikatnie
[Boże proszę dziś
Daj mi siłę żyć
Wskaż mi drogę też
Tu nie zawsze jej miejsce jest] x2
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