
Jan Stosur ft. florek, Moveon, Z Tobą Warty Każdy Grzech
Słyszę Twój głos,
on nie daje mi spać,
Dam Ci buzi i zwiedzimy świat,
Ja i ty nikt więcej patrz,
jutro będę no i dam ci znać

Księżyc jak ty,
szybko już gra,
Jedziemy śpiewamy się nanana,
Uśmiech mi dajesz, 
nie chce cie naraz ,
chce kochanie mam dobry plan,
nana śpiewamy do rana,
nana chce ciebie mała,
zbuduje nam pałac

Możesz mówić mi jak chcesz,
ja i tak dobrze wiem,
że naprawdę pragniesz mnie 
z tobą warty każdy grzech/2x

Bejbi skradnij moje serce,
niczego już nie chce więcej,
kochajmy się do rana, 
będzie z ciebie ładna dama,
Dotyk twego ciała,
wspomnień cała miara,
mała nie chce bara bara yea yea yea

Oddaj mi swoje serce, 
bo tego chce właśnie więcej,
Chce właśnie tego więcej,
yea yea ło ło ło yea yea 
Oddaj mi swoje serce,
bo tego chce właśnie więcej! 

Możesz mówić mi jak chcesz,
ja i tak dobrze wiem,
że naprawdę pragniesz mnie 
z tobą warty każdy grzech/2x

Chyba nie chcesz mnie wymazać,
ze swego serca mała,
Dałem rękę nawet kiedy o mnie zapomniałaś,
teraz moja dusza pragnie,
z tobą być na zawsze,
Zbierać drogi fanbejs,
yea yea yea,
Twoje życie, 
moja sprawa,
Na  koncertach jest zabawa,
ale wiesz nie ma ani drogi do stracenia,
Między nami nic na marne,
z tobą zmieniam flaszke,
czuje że nie zasne,
jesteś plan be,
widze w tobie jaxe
kiedy jesteś dla mnie,
palmy jeszcze tamte
yea yea yea,

Bo z tobą żyje tak,
jak by umarł dla mnie świat,
Nie chce iść tą drogą sam,



otwórz oczy moja mua

Możesz mówić mi jak chcesz,
ja i tak dobrze wiem,
że naprawdę pragniesz mnie 
z tobą warty każdy grzech/2x
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