
Dj Decibel, Dla Niej
*Wst&amp;#281;p po angielsku*
1. Czy wiesz kochanie, &amp;#380;e to jest w&amp;#322;a&amp;#347;nie Twoja wina?
Przewr&amp;oacute;ci&amp;#322;a&amp;#347; m&amp;oacute;j &amp;#347;wiat, gdy si&amp;#281; w nim pojawi&amp;#322;a&amp;#347;,
do g&amp;oacute;ry nogami wszystko rozrzucone,
ale bez tego wiesz nie m&amp;oacute;g&amp;#322;bym &amp;#380;y&amp;#263; bez Ciebie w og&amp;oacute;le.
Ty dajesz pomoc, jeste&amp;#347; najczystszym &amp;#378;r&amp;oacute;d&amp;#322;em,
my&amp;#347;l&amp;#281; o Tobie 24 przez 7 jestem czubem,
i nie dziw si&amp;#281;, &amp;#380;e mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; mo&amp;#380;e by&amp;#263; taka, 
jeszcze wtedy, gdy skarbie pokochasz wariata.
To nie jest tajemnica &amp;#380;e szalej&amp;#281; za Tob&amp;#261;,
niech wszyscy wiedz&amp;#261;, &amp;#380;e Ci&amp;#281; kocham, opinie mnie nie obchodz&amp;#261;,
bo najwa&amp;#380;niejsza jeste&amp;#347; Ty, a nie oni
i wiedz, &amp;#380;e nikt na tym &amp;#347;wiecie kocha&amp;#263; mi Ciebie nie zabroni!
Niech robi&amp;#261; co chc&amp;#261;, mog&amp;#261; stawa&amp;#263; na g&amp;#322;owie,
nie maj&amp;#261; wp&amp;#322;ywu i tak, bo kocham Ci&amp;#281; jak tylko mog&amp;#281;,
najmocniej jak umiem, ca&amp;#322;&amp;#261; si&amp;#322;&amp;#261; nieprzytomnie,
to jest taka sfera, kt&amp;oacute;ra tylko ro&amp;#347;nie!
*Nutka po angielsku*
2. Mamy przed sob&amp;#261; jeszcze du&amp;#380;o we dwoje,
nic nie wr&amp;oacute;&amp;#380;y nam rozstania, S&amp;#322;o&amp;#324;ce nie pozwol&amp;#281;,
aby &amp;#380;ycie nam toczy&amp;#322;o si&amp;#281; jak w serialu,
najpierw kocham, p&amp;oacute;&amp;#378;niej odejd&amp;#378; i wr&amp;oacute;&amp;#263; bo dostan&amp;#281; sza&amp;#322;u.
Przez t&amp;#281;sknot&amp;#281; t&amp;#322;umaczeniom nie ma ko&amp;#324;ca,
nie chc&amp;#281; tak, wystarczysz tylko Ty i wsch&amp;oacute;d s&amp;#322;o&amp;#324;ca,
w nocy ksi&amp;#281;&amp;#380;yc, a gwiazd w og&amp;oacute;le nie pragn&amp;#281;,
bo jedn&amp;#261; mam w ramionach, &amp;#347;wiecisz mi najja&amp;#347;niej!
Na moim niebie rozganiasz chmury razem z wiatrem,
chc&amp;#281; z Tob&amp;#261; i&amp;#347;&amp;#263; przez &amp;#380;ycie, nie wa&amp;#380;ne dok&amp;#261;d,
dop&amp;oacute;ki jeste&amp;#347; przy mnie dystans nie jest przeszkod&amp;#261;,
nie braknie mi si&amp;#322; - &amp;#322;adujesz mnie blisko&amp;#347;ci&amp;#261;.
Kompletnie zwariowa&amp;#322;em, kochanie Twoj&amp;#261; obecno&amp;#347;ci&amp;#261;
przynosisz mi nadziej&amp;#281;, a innym z&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; zazdro&amp;#347;ci&amp;#261;,
znamy ich plany, nasza wolno&amp;#347;&amp;#263; nie jest dla nich,
zosta&amp;#324; tu ze mn&amp;#261;, w&amp;#347;r&amp;oacute;d szcz&amp;#281;&amp;#347;liwie zakochanych!
*Nutka po angielsku*
/w tle po cichu:/
Kompletnie zwariowa&amp;#322;em na Twoim punkcie Skarbie,
kompletnie.. chc&amp;#281;, &amp;#380;eby&amp;#347; zosta&amp;#322;a przy mnie
do ko&amp;#324;ca &amp;#380;ycia, jeszcze d&amp;#322;u&amp;#380;ej o jeden dzie&amp;#324; i W OG&amp;Oacute;LEE!
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