
Kowal, Chemia dw
Zamykam oczy na chwil&amp;#281;, czuj&amp;#281; jak kusisz me zmys&amp;#322;y
Sk&amp;#261;po odziana, rodz&amp;#261; si&amp;#281; niez&amp;#322;e pomys&amp;#322;y
Rozbieram ci&amp;#281; wzrokiem, wol&amp;#281; jak robisz to sama
Truskawki, bita &amp;#347;mietana plus
lampka szampana
Zsuwasz podwi&amp;#261;zki, ca&amp;#322;y p&amp;#322;on&amp;#281; z wra&amp;#380;enia
Pragn&amp;#281; tylko ciebie skarbie, to si&amp;#281; nie zmienia
Rozpalasz mnie cia&amp;#322;em, bielizna trafia w me gusta
Uwielbiam tw&amp;oacute;j j&amp;#281;zyk, kiedy dotyka me usta
Jeste&amp;#347; prawie
naga, chc&amp;#281; ci&amp;#281; dotyka&amp;#263; bez przerwy
Czuj&amp;#281; tw&amp;oacute;j oddech, nareszcie puszczaj&amp;#261; nerwy
B&amp;#322;&amp;#261;dz&amp;#281; ustami, poczu&amp;#322;em zapach twych perfum
Zbli&amp;#380;a si&amp;#281; ekstaza, pragn&amp;#281; ju&amp;#380; tego momentu
Przyci&amp;#261;gasz do siebie, dzia&amp;#322;asz na mnie jak magnes
Jeste&amp;#347; bogini&amp;#261;, spe&amp;#322;niasz moje fantazje
Nareszcie apogeum, szeptam do ucha dzi&amp;#281;kuj&amp;#281;
By&amp;#322;a&amp;#347; cudowna jak zawsze, wiesz, &amp;#380;e to czuj&amp;#281;
[x2]
Chemia dw&amp;oacute;ch cia&amp;#322;
Cia&amp;#322;a chemia
To dzia&amp;#322;a na nas tak
Dzia&amp;#322;a tak, dzia&amp;#322;a tak
Ju&amp;#380; drugi raz z kolei zaczynam marzy&amp;#263; po zmroku
Zn&amp;oacute;w nie mog&amp;#281; oprze&amp;#263; si&amp;#281; magii twego uroku
Wiesz to doskonale, pragn&amp;#281; teraz tylko ciebie
Bo przy tobie jednej skarbie czuj&amp;#281; si&amp;#281; jak w niebie
Zn&amp;oacute;w pragniemy siebie, odrobiny szale&amp;#324;stwa
Daj mi wi&amp;#281;c zaszale&amp;#263;, bo to mnie tu nap&amp;#281;dza
Twoje nagie cia&amp;#322;o i zapach twych perfum
Nie wiem co mam robi&amp;#263;, bo dostaj&amp;#281; ob&amp;#322;&amp;#281;du
Chce upaja&amp;#263; si&amp;#281; tob&amp;#261; i pokus&amp;#261; s&amp;#322;odk&amp;#261;
Uwielbiam ci&amp;#281; kiedy jeste&amp;#347; niegrzeczn&amp;#261; kotk&amp;#261;
Jeste&amp;#347; doskona&amp;#322;a, tylko takiej po&amp;#380;&amp;#261;da&amp;#322;em
Lubi&amp;#281; ci&amp;#281; rozbiera&amp;#263; i gdy ocierasz si&amp;#281; cia&amp;#322;em
Ca&amp;#322;owa&amp;#322;em ci&amp;#281; gdzie teraz jeste&amp;#347; my&amp;#347;lami
Nast&amp;#281;pnym razem b&amp;#281;d&amp;#281; tam swymi ustami
Wiesz, b&amp;#281;dziemy sami, szepn&amp;#281; ci nami&amp;#281;tnie
Chc&amp;#281; ci&amp;#281; ca&amp;#322;&amp;#261; noc p&amp;oacute;ki ksi&amp;#281;&amp;#380;yc nie zblednie
[x2]
Chemia dw&amp;oacute;ch cia&amp;#322;
Cia&amp;#322;a chemia
To dzia&amp;#322;a na nas tak
Dzia&amp;#322;a tak, dzia&amp;#322;a tak
Ka&amp;#380;da dobra sekunda relaksuje moje zmys&amp;#322;y
Wizje o mi&amp;#322;o&amp;#347;ci niepotrzebnej dawno prys&amp;#322;y
Teraz tylko jedno motywuje do dzia&amp;#322;ania
To by&amp;#347; nie widzia&amp;#322;a po tym wszystkim we mnie drania
Dalej robi&amp;#281; swoje, bo wiem na co masz ochot&amp;#281;
Do chwili rozkoszy niepotrzebny nam jest hotel
Lubi&amp;#281; gdy wydajesz z siebie rozkoszne odg&amp;#322;osy
I gdy ci&amp;#261;gle m&amp;oacute;wisz mi, &amp;#380;e jeszcze nie masz dosy&amp;#263;
Mija ca&amp;#322;a noc, dopiero rano zasypiam
Gdy ci&amp;#347;nienie schodzi i muzyka
w tle ucicha
Widz&amp;#281; na twej twarzy u&amp;#347;miech, to najwa&amp;#380;niejsze
Po&amp;#322;&amp;#261;czeni chemi&amp;#261; cia&amp;#322;a chcemy jej jeszcze
Niewa&amp;#380;ne jest dla mnie czy ci&amp;#281; znam i kojarz&amp;#281;
Niewa&amp;#380;ny jest bieg naszych nast&amp;#281;pnych wydarze&amp;#324;
Zn&amp;oacute;w przychodzi noc, jeste&amp;#347; mym afrodyzjakiem
Chemia dw&amp;oacute;ch cia&amp;#322;, czujesz? chcemy jej razem
[x2]
Chemia dw&amp;oacute;ch cia&amp;#322;
Cia&amp;#322;a chemia



To dzia&amp;#322;a na nas tak
Dzia&amp;#322;a tak, dzia&amp;#322;a tak
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