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[Припев:]
В твоя чест днеска ще излизам
в твоя чест пълни чаши вдигам
последен шанс, после си отивам
ти ще ме сънуваш, друг ще ме преспива.
Чаках те твърде много време
чаках, чаках те твърде много време
казах ти "тия не на мене"
тия не на мен, тия, тия не на мене.
Мислиш си, че ме притежаваш
питам се колко други зарибяваш
ъ, вратите ги затварям
аз така решавам и те притежавам.
И по-добре спри да се обаждаш
и по-добре тръгвай си
прайш се на луд
прав ти път, вече има друг.
Точно днес искам да забравя
бих могла и стрелките да забавя
в момента с теб часовника остава
има само днес, после влака заминава.
[Припев]
Мила тука ня'аме тия номерца
ня'аш шанс да бъда следващата ти овца
много ше проща'аш ама тука не позна
няма как да го играя мухата без глава.
Изгърмя си патроните, сама спука балоните
и за тази игра май ти свършиха жетоните
аз си щракам и пея, не ми пречи да беснея
колко пъти да повтарям "изчезни като фея".
Прав ти път, защото вече ми дотегна
недей да мисли, че за теб към чаша ше посегна
не, по-скоро ше седна
леко ше се облегна на живот ше наблегна
за това в твоя чест пръста си ня'а да мръдна
не, не ме чакай шото никъв шанс да се върна
нали си знайш още утре теб ше те забравя
и в твоя чест квото си искам ше правя.
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