
Dka, Moje ty kochanie
Pami&amp;#281;tam jak dzi&amp;#347; dwa, cztery, jedena&amp;#347;cie ta data w moim sercu przenigny nie za&amp;#347;nie, rozmawiaj&amp;#261;c z tob&amp;#261; my&amp;#347;la&amp;#322;em &amp;#380;e to sen teraz jeste&amp;#347; mi potrzebna do przetrwania jak tlen, wiem &amp;#380;e to na ciebie czeka&amp;#322;em ca&amp;#322;e &amp;#380;ycie, nikogo wspanialszego nie znajd&amp;#281; w &amp;#380;adnym micie, dzi&amp;#281;kuj&amp;#281; za wszystkie sp&amp;#281;dzone razem chwile, przepraszam za wszelkie krzywdy jakie wyrz&amp;#261;dzi&amp;#322;em, mam nadziej&amp;#281; &amp;#380;e mo&amp;#380;e kiedy&amp;#347; zapomnisz o tym a w pami&amp;#281;ci twej zostan&amp;#261; tylko jedynie wzloty, chcia&amp;#322;bym by&amp;#263; jedynie z tob&amp;#261; reszta nie ma znaczenia, odda&amp;#322;bym za ciebie &amp;#380;ycie bez zastanowienia. Ref. x 2 Oddaj&amp;#281; ci m&amp;#261; dusz&amp;#281; a z ni&amp;#261; mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; bez granic, b&amp;#281;d&amp;#281; ci&amp;#281; na zawsze kocha&amp;#322; i zmieni&amp;#281; zdania za nic. To uczucie we mnie p&amp;#322;onie i nigdy nie przestanie na zawsze w moim sercu tylko ty kochanie. Kiedy jeste&amp;#347; przy mnie niczego mi nie trzeba mam wra&amp;#380;enie &amp;#380;e trafi&amp;#322;em do si&amp;oacute;dmego nieba, bo tylko dzi&amp;#281;ki tobie naprawd&amp;#281; chc&amp;#281; &amp;#380;y&amp;#263;, zapomnie&amp;#263; o problemach w euforie si&amp;#281; wzbi&amp;#263;, to ob&amp;#322;&amp;#281;d sercowy bez por&amp;oacute;wnania z niczym, kiedy jeste&amp;#347; przy mnie nic innego si&amp;#281; nie liczy, pragn&amp;#281; jedynie tego by na zawsze tak zosta&amp;#322;o, aby wszystko si&amp;#281; uda&amp;#322;o to jedyne me marzenie, odda&amp;#322; bym co mam za jego spe&amp;#322;nienie niech raz po mojej stronie stanie przeznaczenie. Ref. x 2 Oddaj&amp;#281; ci m&amp;#261; dusz&amp;#281; a z ni&amp;#261; mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; bez granic, b&amp;#281;d&amp;#281; ci&amp;#281; na zawsze kocha&amp;#322; i zmieni&amp;#281; zdania za nic. To uczucie we mnie p&amp;#322;onie i nigdy nie przestanie na zawsze w moim sercu tylko ty kochanie. Za ka&amp;#380;dym razem gdy si&amp;#281; spotykamy mam wra&amp;#380;enie &amp;#380;e me &amp;#380;ycie jest us&amp;#322;ane r&amp;oacute;&amp;#380;ami. lecz kiedy nadchodzi pora rozstania pojawia si&amp;#281; ciemno&amp;#347;&amp;#263; co pi&amp;#281;kno poch&amp;#322;ania, ca&amp;#322;y czar pryska, lepszy &amp;#347;wiat znika, barwa szaro&amp;#347;ci przez wszystko przenika, czuj&amp;#281; wielk&amp;#261; pustk&amp;#281; gdy ci&amp;#281; przy mnie nie ma, to nie s&amp;#261; z&amp;#322;udzenia ani &amp;#380;adna &amp;#347;ciema, tak zawsze si&amp;#281; dzieje bo dzia&amp;#322;asz jak narkotyk jak najwspanialszy w &amp;#347;wiecie &amp;#347;rodek z&amp;#322;oty, jedne lekarstwo na wszystkie cierpienia kiedy jeste&amp;#347; przymnie &amp;#347;wiat na lepsze si&amp;#281; zmienia, tylko do ciebie nale&amp;#380;y moje serce, chcia&amp;#322;bym by&amp;#263; twym d&amp;#380;inem lecz nie zmieszcz&amp;#281; si&amp;#281; w butelce. Mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; uskrzydla, uczy lata&amp;#263;, za tob&amp;#261; p&amp;oacute;jd&amp;#281; w ogie&amp;#324; lub na koniec &amp;#347;wiata. Ref. x 2 Oddaj&amp;#281; ci m&amp;#261; dusz&amp;#281; a z ni&amp;#261; mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; bez granic, b&amp;#281;d&amp;#281; ci&amp;#281; na zawsze kocha&amp;#322; i zmieni&amp;#281; zdania za nic. To uczucie we mnie p&amp;#322;onie i nigdy nie przestanie na zawsze w moim sercu tylko ty kochanie.
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