
Dj Decibel Presents Peter, Jedno 
1. Jedno &amp;#380;ycie jedna mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; 
Piekne gdy znajdujesz t&amp;#261; jedyn&amp;#261; 
Do ko&amp;#324;ca &amp;#380;ycia ona Ty tak ma by&amp;#263; 
Przynajmniej tak powinno 
Pokochasz t&amp;#261; dziewczyne, kt&amp;oacute;ra 
Nie b&amp;#281;dzie wszystko jedno, to ma 
By&amp;#263; ta dla kt&amp;oacute;rej wszystko po&amp;#347;wi&amp;#281;cisz
To ma by&amp;#263; ta od kt&amp;oacute;rej si&amp;#281; uzale&amp;#380;nisz
B&amp;#281;dziesz mysle&amp;#263; tylko o niej op&amp;#281;tany 
Jak szaleniec wariat w r&amp;#281;ku z granatem 
Bo tak dzia&amp;#322;a ona podnosi mi puls 
Wzdychanie jak oddychanie bo ona to
Klucz bo ona wie co ja czuj&amp;#281; ca&amp;#322;y czas 
Po g&amp;#322;owie chodzi i gdy si&amp;#281; ciesz&amp;#281; i gdy 
Nie mam na nic ochoty kocham Ci&amp;#281; 
I z Tob&amp;#261; sko&amp;#324;cz&amp;#281; si&amp;#281; gdy umrzemy to razem 
Po&amp;#347;r&amp;oacute;d kwiat&amp;oacute;w i drzew ale zanim nas 
Zabraknie &amp;#380;ycie jest pi&amp;#281;kne ciesze si&amp;#281;
Nim lecz tylko nim si&amp;#281; podziele Tob&amp;#261; ju&amp;#380; 
Nie bo jeste&amp;#347; tylko moja Tob&amp;#261; chce si&amp;#281; 
Opiekowa&amp;#263; i zn&amp;oacute;w poczu&amp;#263; jak si&amp;#281; kocha 
Zaczarowany dreszcz przeszywa coraz 
Mocniej nast&amp;#281;pny wiecz&amp;oacute;r nasz pod ciep&amp;#322;ym kocem
Ref : Wstawka po angielsku.
2. Dziewczyno moich marze&amp;#324; chod&amp;#378; tu do 
Mnie ma&amp;#322;a jako&amp;#347; dziwnie si&amp;#281; czuj&amp;#281; i mam
Ochot&amp;#281; na buziaka tak mocno mnie poca&amp;#322;uj 
&amp;#379;ebym si&amp;#281; udusi&amp;#322; wiem &amp;#380;e romantyzm w tej 
Chwili gdzie&amp;#347; si&amp;#281; zagubi&amp;#322; jeszcze chwila i 
Chyba nie wytrzymam zarazi&amp;#322;a&amp;#347; mnie mi&amp;#322;o&amp;#347;ci&amp;#261;
Bo gdy spojrzysz si&amp;#281; rozp&amp;#322;ywam masz to co&amp;#347; 
W oczach tylko nie wiem sk&amp;#261;d jestes taka 
Sexowna i pi&amp;#281;kna &amp;#380;e o Tobie &amp;#347;ni&amp;#261; i tyle tylko
Mog&amp;#261; bo ja tu trzymam wart&amp;#281;  nie ma &amp;#380;adnych 
Zmian ja tu b&amp;#281;d&amp;#281; na sta&amp;#322;e chce aby&amp;#347; czu&amp;#322;a si&amp;#281;
Bezpiecznie i sam chc&amp;#281; by&amp;#263; spokojny &amp;#380;e do serca 
Nikt nie wejdzie opr&amp;oacute;cz mnie tego takiego jedynego
Ty wiesz o kogo chodzi aby nie &amp;#380;y&amp;#263; bez niego by 
Ka&amp;#380;da chwil&amp;#281; &amp;#322;apa&amp;#263; tylko we dwoje 
My &amp;#380;yjemy szcz&amp;#281;&amp;#347;liwie a reszta to nie nasz problem
Ref : Wstawka po angielsku 
3. Tyle nocy nie przespanych wiem m&amp;oacute;wi&amp;#261;c 
Zakochani to przez drug&amp;#261; osob&amp;#281; z t&amp;#281;sknoty 
Juz si&amp;#281; wyspali maj&amp;#261; do&amp;#347;&amp;#263; teraz czekanie na 
Wiecz&amp;oacute;r upragnione spotkanie cho&amp;#263;by mia&amp;#322; 
mokn&amp;#261;&amp;#263; w deszczu nie wa&amp;#380;ne bo najwa&amp;#380;niejsze 
Jest uczucie dla Ciebie zrobi&amp;#281; to o czym 
Marzysz i planujesz b&amp;#281;d&amp;#281; Twoim czarodziejem 
I kazde Twoje marzenie w rzeczywisto&amp;#347;&amp;#263; 
Przemienie m&amp;oacute;wisz nie da rady dzi&amp;#281;kujesz za 
Romantyzm a ja Ci m&amp;oacute;wi&amp;#281; malutka &amp;#380;e misiek
Jest uparty &amp;#322;atwo nie odpuszcze Ty musisz by&amp;#263; 
Szcz&amp;#281;&amp;#347;liwa ja Ci zapewnie te chwile cho&amp;#263;bym
Musia&amp;#322; zabija&amp;#263; nikt nie jest idealny ja si&amp;#281; z tym 
Nie zgadzam bo to jest wielkie k&amp;#322;amstwo Ty jeste&amp;#347;
Idealna dla mnie jeste&amp;#347; boska i s&amp;#322;odka a&amp;#380; nad wyraz 
Jak mnie przestaniesz kocha&amp;#263; to zostaw mi przynajmniej przyja&amp;#378;&amp;#324;
Ref : Wstawka po angielsku (x2)
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