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Delight

To jest we mnie

All That's In Me

noszę w sobie żal
nienawiść i nieskończoną złość
przez pryzmat moich krzywd
postrzegam świat
nabrzmiała cisza
cofa się czas
choć stoję gdzieś obok
ja to ona, a ona to ja

I felt something was wrong
a wave of hate sweeping over me
I saw the anger and pain
I saw her world
the silence around us swelling
with all the memories flooding back
the bubble burst
she was who I was

to jest we mnie
zbrukana, odrzucona
to wszystko, co ma
myśli, że on jest wszystkim, co ma

all that's in me
I'm broken hurt rejected
it's all she's got
she thinks that he is all that she's got

widziałam w jej twarzy swoją twarz
w jej oczach moje łzy
znam ten chłód, jak dobrze go znam
to on przypomina mi
że nic już nie będzie jak kiedyś
tak czyste i nieskażone
zbyt wiele we mnie
bolesnych wspomnień

I knew that face, that hollow stare
my tears were in her eyes
I knew that cold, I know it so well
it echoed through my mind
I know I can't turn back now
I can't erase these wounds
I walked away with
her painful truth

tak, wiem, to był ostatni raz
ja wiem, to nie byłeś ty
wiem, że nie pamiętasz nic
a to najszczersze łzy
wiem, co za chwilę powiesz
wyczuwam fałsz w każdym słowie
nie tym razem, już nie wierzę
i tak odejdę, odejdę

yeah sure it was the last time
and I know it sure wasn't you
course you don't remember a thing
these tears are honest, too
I know what you're gonna say
your every word is false
you're all fake
not this time, no
you won't trick me no more
I'm leaving I'm leaving

to jest we mnie
zbrukana, odrzucona
powraca mój koszmar
nieprzewidywalny świat

all that's in me
I'm broken hurt rejected
the nightmare is back now
back to a world I can't predict

tak jak i ona czekałam na cud

just like her I hoped for a change
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myślałam, jestem silna
że mogę znieść największy ból
jak bardzo się myliłam
nie chciałam znów być sama
on wyznaczał życia sens
gdy razem z nim upadałam
tak bardzo myliłam się

I thought that I was strong
there was no pain I couldn't take
now I know I was so wrong
fighting not to be alone
holding tight to my blind faith
together we would fall
now I know my mistake

wszystko, co mówię, rani
piekielna oczywistość
to przekraczanie granic
pozorna bliskość
po ponoć miłość wielka
usprawiedliwia wszystko
jak miłość - to tylko wielka
a jeśli jej nie ma?
nas nie ma
to wszystko

everything I say to you
will seem banal and clich?d
breaching the boundaries
of the closeness we fake
so how is this for obvious
all's fair in love and war
make sure the love is great, though
and what if it's not there
we're not there
that's all

to jest we mnie
zbrukana, odrzucona
to wszystko, co ma
myśli, że on jest wszystkim, co ma

all that's in me
I'm broken hurt rejected
it's all she's got
she thinks that he is all that she's got

to jest we mnie
zbrukana, odrzucona
powraca mój koszmar
nieprzewidywalny świat

all that's in me
I'm broken hurt rejected
the nightmare is back now
back to a world I can't predict

