
Dj Decibel Presents Peter, Jak mam Ci
Ref: Jak mam cie nie kochac 
nie potrafie sie gniewac chociaz chcialbym
twoja mina pokazuje jaka jestes urocza
kocham cie kociaku ty potrafisz wybaczyc...
Jestes lekarstwem kotek zostan
umiesz rozladowac napiecie w mgnieniu oka,
kreci sie caly swiat gdy jestem w twoich ramionach
niewinnie schowany i tam chce zostac,
przy tobie mi wygodnie to nasza kraina
w nim wielki posag o ksztalcie serca i kupidyna,
mysle pozytywnie bo pamietam wczoraj
wiem jak bylo cudownie dzis powtorzymy to od nowa,
dostaniesz piekna roze by wspomnienia w niej przechowac,
te slodkie musza wracac i bujac w oblokach,
mam chec sie rozmarzyc i nie myslec co pozniej
chce zyc ta chwila niech ona trwa jak najdluzej...
Ref: Jak mam cie nie kochac 
nie potrafie sie gniewac chociaz chcialbym
twoja mina pokazuje jaka jestes urocza
kocham cie kociaku ty potrafisz wybaczyc...
Jestem pewien ze to milosc bo choruje na nia
i nie chce wyzdrowiec bo jestes moja fantazja,
mam obsejse na twoim punkcie wiesz totalnie
nikt mnie nie wyleczy bo sam ten swiat zbudowalem,
wiem co i jak i czego nikt nie zniszczy
jak beda probowac to wejda w niezly labirynt,
spokojnie dziecino wszystko zaplanowalem
do ostatniej kropki mam pare asow w rekawie,
kilka niespodzianek bardzo przyjemnych zobaczysz
zaskocze cie milo twoj misiek wiele potrafi,
i to nie byle jak dla ciebie te starania
piekny slub i wyjezdzamy wspolne zycie ukladac...
Ref: Jak mam cie nie kochac 
nie potrafie sie gniewac chociaz chcialbym
twoja mina pokazuje jaka jestes urocza
kocham cie kociaku ty potrafisz wybaczyc...
Ile mozna mowic o Tobie bardzo dlugo
cale zycie nawet bo jestes moja boginia,
najcieplejsza dziewczyna Twoje cialo jest swiatynia,
gdy bede lez przyczyna kaz mi odejsc wygon mnie
zycie jest takie krotkie a ty taka niezwykla
i jeszcze do tego kochasz takiego typka,
jak ja! zwyklego chlopaka szarego chlopca
kochanie spojrz na niego od rana mysli by sie spotkac...
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