
Dj Decibel Presents Peter, B
Chcialbym powiedziec ci to bo zaczalem tesnic 
te dwa slowa lecz wiesz ze dziela kilometry, 
nas ja jestem tu ty jestes tam daleko 
musialas wyjechac bo sprawy czekac nie beda, 
rozumiem skarbie nie moge znalezc sobie miejsca 
siedze w domu i juz chce wskazowki przekrecac, 
zeby szybko czas zlecial do twojego przyjazdu 
Kochanie bede za godzine KOCHAM CIE od skarbus, 
napisalas do mnie nigdy nie zapominasz 
biore telefon i dzwonie do ciebie bo dostaje bzika, 
nie zastanawiam sie by twoj numer wybrac 
prawie nie moge oddychac tak dziala moja myszka, 
kocham Cie heh jeszcze 15 minut 
bez ciebie zycie to wiezienie przyjezdzaj i reanimuj, 
wyobraz sobie jaki koszmar mialem 
ze wyjechalas gdzies daleko i sam zostalem... 
Ref: Zanim cie usciskam i z rak nie wypuszcze 
Kochanie jed powoli ja napewno stad nie pojde, 
bo gdzie bez ciebie zapomnij o tym 
nigdy w zyciu to nie przyszlo by mi do glowy, 
bede czekal opiekuje sie myslami 
jeszcze pare sekund i koniec obawy, 
stoje przed drzwiami slysze twoje kroki 
idziesz w moja strone i juz przestaje dzwonic... 
Wreszcie razem po tak dlugiej przerwie 
nic nie zastapi twojej delikatnosci jestem pewien, 
tesknie chociaz juz cie mam w rekach 
nie smiej sie kotku odleglosc potrafi namieszac, 
przez ciebie nigdy nie bede plakac 
bo ty nie jestes taka aby do bolu doprowadzac, 
slodka i czula TAK! mozna Cie opisac 
wiem ze to za malo i za slabo slonce przyznam, 
nie ma takich slow i brakuje na swiecie 
ktore wypowiedziane oddadza ciebie zupelnie, 
szukam ich ciagle jakos nie moge znalezc 
wazne jest to bys czula ta sama fale 
na ktorej nadaje dopoki jeszcze nie na stale, 
musimy miec kontakt wiesz ze lubie wiedziec 
co robi moja kicia zaraz sprawdze smsem, 
Co slychac kochanie? odpisz jak najpredzej... 
Ref: Zanim cie usciskam i z rak nie wypuszcze 
Kochanie jed powoli ja napewno stad nie pojde, 
bo gdzie bez ciebie zapomnij o tym 
nigdy w zyciu to nie przyszlo by mi do glowy, 
bede czekal opiekuje sie myslami 
jeszcze pare sekund i koniec obawy, 
stoje przed drzwiami slysze twoje kroki 
idziesz w moja strone i juz przestaje dzwonic...
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