
Elohim, Kto jak nie On
Taej... Duchu &amp;#346;wi&amp;#281;ty nie odchod&amp;#378; nie odchod&amp;#378;
Ja kocham ciebie Jezus potrzebuje
Tobie ca&amp;#322;a chwa&amp;#322;a i cze&amp;#347;&amp;#263;
Ja dzi&amp;#281;kuje Tobie za to &amp;#380;e Ty jeste&amp;#347; zawsze blisko
I nigdy nie zostawiasz i nigdy nie zostawiasz
Chwa&amp;#322;a ci Jezus alleluja 
Jestem jaki jestem i to mi B&amp;oacute;g wybacza 
Ig&amp;#322;a skacze a szkoda bo to ig&amp;#322;a mego &amp;#380;ycia 
Zbytnio nagrzeszy&amp;#322;em szkoda 
Dla ciebie to przestroga 
Id&amp;#281; nawi&amp;#261;za&amp;#263; z Jezusem kontakt 
Kocham rozmawia&amp;#263; z Nim
Zamykam drzwi
Najwi&amp;#281;ksze natchnienie przychodzi
Gdy s&amp;#322;ucham cross moved
Medi potrzebuje weny na p&amp;#322;yt&amp;#281; Elohim 
Elo Jemu Elohim
Jezus &amp;#380;yje chce przebywa&amp;#263; z Bogiem mym 
Za drzwiami dzieje si&amp;#281; co&amp;#347; niezwyk&amp;#322;ego 
Osobi&amp;#347;cie jestem w niebie razem z nim 
M&amp;oacute;j osobiste Elohim
Tak bliski jak sumienia kwit 
dry&amp;#324; dry&amp;#324;
To Jeremiasza 33,3 telefon do Boga po ten bit 
Nawi&amp;#261;zuj&amp;#261;c kontakt z Bogiem 
Rozumiem jak to jest mie&amp;#263; swobod&amp;#281; 
Jak to jest kocha&amp;#263; naprawd&amp;#281; ca&amp;#322;ym sob&amp;#261; 
Jezu kto jest tak cenny jak Ty
Ty jeste&amp;#347; tak bliski mi
Jezu Ty 
Modle si&amp;#281; podnosz&amp;#261;c r&amp;#281;ce 
Chce ca&amp;#322;ym sercem wielbi&amp;#263; Ciebie 
Jeste&amp;#347; najlepszy na &amp;#347;wiecie
I nikogo innego tak nie kocha&amp;#322;em 
Z &amp;#380;ycia nie dawa&amp;#322;em tylko bra&amp;#322;am 
Gangster na podw&amp;oacute;rku ale zawsze przychodzi&amp;#322; wiecz&amp;oacute;r
I p&amp;#322;aka&amp;#322;em w poduszk&amp;#281;
Kto daje mi si&amp;#322;&amp;#281; 
Kto jest na tyle &amp;#347;wietny &amp;#380;e przy nim czuje szcz&amp;#281;&amp;#347;cie 
Na tyle wspania&amp;#322;y
Stary nie ma nic lepszego
Kto wybacza ci za ka&amp;#380;dym razem kiedy chrzanisz 
Kto idzie z tob&amp;#261; drog&amp;#261; i pomaga trafi&amp;#263; 
Kto wylewa mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; na tyle &amp;#380;e nie mo&amp;#380;esz znie&amp;#347;&amp;#263; tej chwili 
Kto nie zamula tylko ostry jest jak chili
Ostro &amp;#380;yje chocia&amp;#380; jest &amp;#322;agody jak baranek 
Stary przy nim jeste&amp;#347; karze&amp;#322; 
Stary kto kiedy zwyci&amp;#281;&amp;#380;asz bije brawo 
Kto w ciebie wierzy mimo &amp;#380;e czujesz si&amp;#281; przegrany 
Kto czeka a&amp;#380; do ostatniej chwili 
Czy pozna&amp;#322;e&amp;#347; Go
Czy Znasz Go osobi&amp;#347;cie 
M&amp;#261;dry bardziej ni&amp;#380; Salomon 
Nieosi&amp;#261;galny jak statek Colombo 
Bliski jak winylowej p&amp;#322;yty trzaski 
Pot&amp;#281;&amp;#380;ny jak kolo z filmu maski 
Wszechobecny jak powietrze
Przybywa w twym pokoju 
Je&amp;#347;li chcesz to wiecznie 
Jezu kto jest tak cenny jak Ty
Ty jeste&amp;#347; tak bliski mi
Jezu Ty 
Do nieba zabierasz mnie 
Tam zawsze z tob&amp;#261; by&amp;#263; chce



Jezu kto jest tak cenny jak Ty 
Ty jeste&amp;#347; tak bliski mi
Tylko Ty
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