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Zaradi nje se spremenu, zaradi nje postau resen,
ena napaka dovolj je za konec te zveze,
se uničla ljubezen, katero gradiu sem js mesce,
a trik je u temu, da jo je uniču en cepec,
si nasedla njegovim pogledom, mene odrinla,
meni govorila, da se kot čas spreminjam,
a zdej, ko me ni več, zdej naj on skrbi zate,
a ko te prizadeu bo, takrat ne računaj name,
ker js sem biu prasec, kao js sem use,
kdo te objemau in ljubu, kdo ti je nudu srce?
Ko si bla na tleh, solze padale kot dž,
ko hotu sem ti dobro, meni ti si rekla mrš,
zdej me ne zanimaš, ker js zdej uživam,
furam samo dalje, ker usaka pička je ista
in vem, so mi rekli, da zaslužim si boljšo,
a bil bom iskren in zato sem raje solo, mala.
Konec je, končano je vse, odhajam zdaj stran,
ker vse, kar sem ti dal, bilo je zaman.
Grem z nasmehom v nov dan,
čeprav še vedno rad te imam,
zdaj ne obstajava več midva,
ker vsak po svoje sanjava.
Name se sprauljaš, to je tipično za fante,
si prišu mi jokat, kako si osamljen,
pozabi name, kot sem js nate že zdaunaj,
vem, da bi rad, da ti je življenje kakor u sanjah,
si mogu prej razmišljat, zakaj sem bla taka
in nisem js kriva, da šla sem te varat,
nočem ti fakat, ampak dvigne mi živce,
ko rečeš mi to, da use smo mi iste,
a enkrat bla use ti, danes kao nula,
govoru si na uho mi, da se rad ob meni zbujaš,
me prizadanejo spomini, ampak vem, da tudi tebe,
od najine ljubezni ostalo samo le sence,
sej veš, kaj pravi folk, po toči je trkat prepozno,
za konec ljubezni sva kriva oba, to 100 posto,
seks je dejanje, a ljubezen ti čutiš
in zdej se ti ne vrnem, a mogoče se bom jutri.
Vse pravice pripadajo avtorju besedila.
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Konec je, končano je vse, odhajam zdaj stran,
ker vse, kar sem ti dal, bilo je zaman.
Grem z nasmehom v nov dan,
čeprav še vedno rad te imam,
zdaj ne obstajava več midva,
ker vsak po svoje sanjava.
Ljubezen čudež je, pride in izgine,
usega enkrat konec je in vem, to zaboli te,
use ste iste, to odgovor nas je fantou,
a punce ti povejo, da zajebau si si šanso,
hočejo bit skupaj, a ta strah je ovira,
ona se boji, da bo usako podirau,
potem se on bo živcirau, u zvezi ni mira,
pomembna je ljubezen, niso pomembna darila,
sej se najdejo taki, a materjalnost se zrabi,
kaj maš od tega, če ni partnerja, ko ga rabiš,
da je ob strani in da ve, kaj dajaš skozi,
marsikdo ne ve, pomena besede oprosti,
kreganj je dosti, a to sestavlja zvezo,
če oseba te res ljubi, s tabo pol deli to srečo,
jebeš zunanjost, za to potrebno je srce,
kdaj spoznaš ljubezen, ko brez partnerja ne gre.
V ljubezni vse prehitro je,
prepozno spoznaš, da nekoga res rad imaš.
Svoje oči odpri, da boš videl, kaj si srce želi,
ker če kdaj prepozno bo, potem zares ti bo hudo.
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