
Fu, Urodzony 19 maja 
To dla ciebie synku
Parę tych słów od ojca
Na zawsze te słowa dla ciebie
Weź to do serca
Na zawsze te słowa dla ciebie
Weź to do serca, taa

Czuje twoje bicie serca
W piękne oczy zerkam
Piękny widok jak
Przy zachodzie słońca
Kocham cię na zabój
Prawdziwa miłość ojca
Miłość oparta na radości
Bo oparta na wzorcach
Z pokolenia na pokolenie
Tak bez końca
Patrzyć gdzie jest ..
Wychowywać małego brzdąca
To miłość wzajemna
To miłość kwitnąca
Każdy stres, każdy zły stan, okalająca
Twój uśmiech a twarzy z równowagi mnie wytrąca
To radość i łzy błyszczą w moich oczach
Płynie nuta prosto z serca w tych wszystkich zwrotkach
Ty wzmacniasz mój charakter 
Ty wzmacniasz mój przekaz

Jesteś moim szczęściem ? zawsze to pamiętaj
Dzieciaczku mój
Ciepło miłości w moich rękach
Czekałem na ten dzień 
Narodzin dziecka
Życie ma jeszcze większy sens
Dla twojego piękna
Żyjesz tak by dać mi światło szczęścia blask
Żyjesz tak podpalasz płomień który dawni zgasł
Dajesz mi siłę, moc
Otwieram tym każdy właz
Urodzony by żyć
BY zmienić czas

Dzieciaczku mój
To miłość nieśmiertelna
Dajesz mi szczęście jak natura cząstki tlenu
To owoc miłości z tych samych genów
To życie potężne, które daj mi 
Święta Biblia słowa Boże sobie zastrzega
Zobaczysz świat, który nie zawsze daje szasnę
Czasem sobie z nim daje radę
Czasem siłę tracę
Lecz razem z tobą przezwyciężę strach w tej walce
Odrzucam złość, odrzucam stres, odrzucam kpinę
Z krwi i kości jesteś moim synem
To nowy rozdział w życiu
Nadeszły nowe czasy
To rodzinny fundament, cenny jak ?

Jesteś moim szczęściem ? zawsze to pamiętaj
Dzieciaczku mój
Ciepło miłości w moich rękach
Czekałem na ten dzień 
Narodzin dziecka
Życie ma jeszcze większy sens



Dla twojego piękna
Żyjesz tak by dać mi światło szczęścia blask
Żyjesz tak podpalasz płomień który dawni zgasł
Dajesz mi siłę, moc
Otwieram tym każdy właz
Urodzony by żyć
BY zmienić czas

Fu - Urodzony 19 maja  w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/fu-urodzony-19-maja-tekst-piosenki,t,646795.html

