
Jeden osiem L & Nowator, Dotykamy nieba
Dostaj&amp;#281; ob&amp;#322;&amp;#281;du gdy patrz&amp;#281; w twoje oczy,
w ka&amp;#380;dym twoim ruchu jest sex, nie mam dosy&amp;#263;. 
Podbijam do ciebie bo mam wielkie plany
jestem braveheart, tu nie ma miejsca dla przegranych.
Mam to we krwi, jak by mnie zakodowano,
twoje cia&amp;#322;o rz&amp;#261;dzi jak rodzina Soprano.
Jeste&amp;#347; chora na sex i wiem &amp;#380;e to lubisz,
obadam twoje cia&amp;#322;o lepiej ni&amp;#380; doktor Lubicz.
Id&amp;#281; na ca&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, jad&amp;#281; po maxie,
cho&amp;#263; nie gramy w hokeja ty lecisz po bandzie.
Lubisz t&amp;#281; pr&amp;#281;dko&amp;#347;&amp;#263; i masz dobry spos&amp;oacute;b
jeste&amp;#347; szybsza ni&amp;#380; subaru na podtenku azotu.
To jest ostra gra ty grasz w otwarte karty
to nie pierwszy kwietnia, na bok odstawiamy &amp;#380;arty.
To jest w&amp;#322;a&amp;#347;nie to wi&amp;#281;cej nam nie potrzeba
z ka&amp;#380;dym nast&amp;#281;pnym ruchem razem dotykamy nieba
ref: Znowu dotykamy nieba 
i nic wi&amp;#281;cej nam nie trzeba
tyle s&amp;#322;&amp;oacute;w co daj&amp;#261; sens
mo&amp;#380;esz mie&amp;#263; to je&amp;#347;li chcesz x2
Pos&amp;#322;uchaj niech ta noc b&amp;#281;dzie dla nas,
ty i ja mo&amp;#380;emy trwa&amp;#263; w tym do rana.
Mo&amp;#380;emy tak bo te chwile s&amp;#261; dla nas
nie zabraknie nam energii i w kieliszkach szampana
nie zabraknie. To romans niczym z titanica
dla siebie jak tlen wi&amp;#281;c mamy czym oddycha&amp;#263;.
Lecimy nie my&amp;#347;l&amp;#261;c co by&amp;#322;o wczoraj
na zadum&amp;#281;, refleksje jeszcze przyjdzie pora.
Jeste&amp;#347;my razem czy mog&amp;#281; &amp;#380;&amp;#261;da&amp;#263; wi&amp;#281;cej
mamy siebie wiemy co to szcz&amp;#281;&amp;#347;cie.
Odrzucamy dzisiaj wszystkie nasze zmartwienia
to s&amp;#261; nasze chwile, chwile nie do zapomnienia.
To jest w&amp;#322;a&amp;#347;nie to wi&amp;#281;cej nam nie potrzeba
z ka&amp;#380;dym nast&amp;#281;pnym ruchem razem dotykamy nieba
ref: Znowu dotykamy nieba 
i nic wi&amp;#281;cej nam nie trzeba
tyle s&amp;#322;&amp;oacute;w co daj&amp;#261; sens
mo&amp;#380;esz mie&amp;#263; to je&amp;#347;li chcesz x2
Nie potrafi&amp;#281; przesta&amp;#263; my&amp;#347;le&amp;#263; gdy nie ma ci&amp;#281;
nie potrafi&amp;#281; d&amp;#322;u&amp;#380;ej czeka&amp;#263; dobrze o tym wiesz
to dla ciebie kilka s&amp;#322;&amp;oacute;w kiedy nie ma mnie
z tob&amp;#261; dotkn&amp;#261;&amp;#263; nieba chc&amp;#281;!
ref: Znowu dotykamy nieba 
i nic wi&amp;#281;cej nam nie trzeba
tyle s&amp;#322;&amp;oacute;w co daj&amp;#261; sens
mo&amp;#380;esz mie&amp;#263; to je&amp;#347;li chcesz x2
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