
Carmelino, Jestem z tob
ref.
Jestem z tob&amp;#261; na dobre i na z&amp;#322;e
jestem z toba bo wci&amp;#261;&amp;#380; kocham cie
jestem z toba bo skrad&amp;#322;e&amp;#347; mi serce
jestem i  na zawsze ju&amp;#380; z tob&amp;#261; b&amp;#281;de...
w pwen&amp;#261; marcowa noc kochanie 
czy to pami&amp;#281;tasz???
urodzi&amp;#322;o sie uczucie,kt&amp;oacute;re go&amp;#347;ci w naszych sercach
jeszcze trzy lata temu by&amp;#322;a&amp;#347; obiektem moich marze&amp;#324;
teraz od siedmiu miesiecy jeste&amp;#347;my razem
ale nie pamietam wcze&amp;#347;niej bys my mieli co&amp;#347; ku sobie 
nasze dusze gdzie&amp;#347; b&amp;#322;&amp;#261;dzi&amp;#322;y patrz&amp;#261;c na siebie w szkole
i tak &amp;#380;yj&amp;#261;c t&amp;#261; my&amp;#347;l&amp;#261; &amp;#380;e ju&amp;#380; cie nigdy nie spotkam
ale raz na jaki&amp;#347; czas widywa&amp;#322;em tw&amp;#261; posta&amp;#263;
ale dla mnie to zama&amp;#322;o taki kontakt wizualny
11 marca nasz zwi&amp;#261;zek zacz&amp;#261;&amp;#322; by&amp;#263; realny
oskar&amp;#380;ony o odbicie zasz&amp;#322;am za skure osiedlom
dzisiaj chodze ca&amp;#322;y pono&amp;#263; mia&amp;#322;em dosta&amp;#263; wpierdol
a ca&amp;#322;&amp;#261; ta fame p&amp;oacute;&amp;#347;ci&amp;#322; eks mojej laski 
ten eks nawet nie wie o szacunku do laski
lecz ty pamietaj skarbie na zawsze ty i ja 
wiesz przeciwko wrogom tak tak oho.. zapami&amp;#281;taj to na zawsze...
ref...
 jestem z tob&amp;#261;...
wiesz tak to juz jest mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; nas dopada skrada nasze serca i sama nimi w&amp;#322;ada
to ona sprawia &amp;#380;e czuje sie spe&amp;#322;niona pomaga nie upa&amp;#347;&amp;#263; i nie pozwala zkona&amp;#263; 
chce kocha&amp;#263;,wzowa&amp;#263;,o uczucie  nie potyka&amp;#263; sie ju&amp;#380; wi&amp;#281;cej przed zlym losem uciec
wiesz...ka&amp;#380;dy dzie&amp;#324; przynosi mi to samo msl o osobie kt&amp;oacute;rej wci&amp;#261;sz mi ma&amp;#322;o
bo my upojeni nut&amp;#261; nami&amp;#281;tno&amp;#347;ci zawsze wytrwamy w tej naszej mi&amp;#322;o&amp;#347;ci
wiem &amp;#380;e nie musze o nic nigdy prosi&amp;#263; ca&amp;#322;&amp;#261; prawde m&amp;oacute;wia tylko twoje oczy
b&amp;#281;d&amp;#261;c z tob&amp;#261; czuje sie jak w raju jestem smakoszem zycia chce kosztowa&amp;#263; 
twego daru darem tym jest mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; i ty mi j&amp;#261; dajesz to co jest marzeniem jawa sie stanie
ref.. 
jestem z tob&amp;#261;... 
mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; to pi&amp;#281;kne uczucie trzeba tylko piel&amp;#281;gnowa&amp;#263; 
dbac o rozw&amp;oacute;j dba&amp;#263; o si&amp;#322;e &amp;#380;eby czego&amp;#347; nie zmarnowa&amp;#263; 
dbaj o swoja kobiete wiesz to nie jest zabawka
chyba nie jeste&amp;#347; guwniarzem  trzeba zacz&amp;#261;c juz dorasta&amp;#263;
nie chodzi o sex tu nie chodzi o pieni&amp;#261;dze 
zacznij rusza&amp;#263; sercem,g&amp;#322;ow&amp;#261; to nie jest durzy problem
zastan&amp;oacute;w sie nad tym zanim z&amp;#322;amiesz komu&amp;#347; serce
wtedy liga d&amp;#380;entelmen&amp;oacute; b&amp;#281;dzie patrzec ci na r&amp;#281;ce
ref
jestem z toba...
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