
Kajo, Chcia
Chcia&amp;#322;bym wr&amp;oacute;ci&amp;#263; do Ciebie &amp;#380;eby by&amp;#322;o jak dawniej nigdy ju&amp;#380; nie spotkam takiej jak Ty &amp;#380;adnej Kocham tylko Ciebie tylko z Tob&amp;#261; chce by&amp;#263; gdy tylko Ci&amp;#281; zobacz&amp;#281; a&amp;#380; chce mi si&amp;#281; &amp;#380;y&amp;#263; Wiesz zakocha&amp;#322;em si&amp;#281; na nowo chce tylko Ciebie tylko by&amp;#263; z Tob&amp;#261; byli&amp;#347;my razem i rozstali&amp;#347;my si&amp;#281; jednak po tym wszystkich nadal kocham Ci&amp;#281;
Rozkochaj mnie w sobie zr&amp;oacute;b to wreszcie m&amp;oacute;wi&amp;#281; Tobie nie by&amp;#322;o takiej pary jeszcze po d&amp;#322;ugiej roz&amp;#322;&amp;#261;ce nie b&amp;#281;dzie &amp;#380;adnego ale, Wr&amp;oacute;cimy do siebie lepiej p&amp;oacute;&amp;#378;no ni&amp;#380; wcale nie b&amp;#281;d&amp;#281; t&amp;#322;umi&amp;#322; tego w sobie po prostu podejd&amp;#281;  i w oczy ci powiem Kocham Ci&amp;#281; i w usta poca&amp;#322;uje zrobi&amp;#281; to niczego nie &amp;#380;a&amp;#322;uje
Chcia&amp;#322;bym teraz s&amp;#322;ucha&amp;#263; tej piosenki razem z Tob&amp;#261; przytuli&amp;#263; si&amp;#281; poca&amp;#322;owa&amp;#263; by&amp;#263; sob&amp;#261; wr&amp;oacute;ci&amp;#263; do tych pi&amp;#281;knych chwil niewinnych przed oczami nie mam &amp;#380;adnych dziewczyn innych widz&amp;#281; tylko Ciebie widz&amp;#281; nas razem kocham Ci&amp;#281; jest to mi&amp;#322;o&amp;#347;ci wyrazem i &amp;#380;a&amp;#322;uje &amp;#380;e nie jeste&amp;#347;my ju&amp;#380; ze Sob&amp;#261; chce ciebie chce by&amp;#263; tylko z Tob&amp;#261; ju&amp;#380; na zawsze ze &amp;#322;zami w oczach na twe zdj&amp;#281;cie patrz&amp;#281; &amp;#322;apie si&amp;#281; za serce chce wydusi&amp;#263; z siebie s&amp;#322;owa mi&amp;#322;osne kierowane do Ciebie dzi&amp;#281;ki muzyce tylko tak mog&amp;#281; to zrobi&amp;#263; powiedzie ca&amp;#322;&amp;#261; prawd&amp;#281; wszystko ozdobi&amp;#263; mi&amp;#322;osn&amp;#261; melodie tak w&amp;#322;a&amp;#347;nie to robie pos&amp;#322;uchaj tego zakocha&amp;#322;am si&amp;#281; w Tobie
Z Tob&amp;#261; kochanie mog&amp;#281; poczu&amp;#263; si&amp;#281; jak w niebie jak w raju wiesz to w&amp;#322;a&amp;#347;nie Ciebie chce to za Tob&amp;#261; mog&amp;#281; rzuci&amp;#263; si&amp;#281; w ogie&amp;#324; i za ka&amp;#380;dym razem te s&amp;#322;owa powiem kocham Ci&amp;#281; zrobi&amp;#281; dla Ciebie wszystko by by&amp;#263; przy Tobie by by&amp;#263; tak blisko nie wymagam wiele chce po prostu by&amp;#263; z Tob&amp;#261; nie chce by&amp;#263; tylko twoja ozdob&amp;#261; chce by&amp;#263; kochanym a nie my&amp;#347;le&amp;#263; ze jest dobrze Wiedzie&amp;#263; ze w ka&amp;#380;dej sytuacji mnie poprzesz Razem z Tob&amp;#261; mog&amp;#281; p&amp;oacute;j&amp;#347;&amp;#263; na &amp;#347;wiata koniec chcia&amp;#322;bym tego czy ty tez powiedz?
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