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Dla tej co jest jak tlen,
Dla tej co jest jak s&amp;#322;o&amp;#324;ce,
Nocy Pi&amp;#281;kna 3 wersja.
3 po 2.04 nast&amp;#281;pna cz&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263;, z mojej strony to co&amp;#347; wi&amp;#281;cej ni&amp;#380; wi&amp;#281;&amp;#378;, kto&amp;#347; powie, &amp;#380;e b&amp;#322;adze ja moge zaprzeczy&amp;#263;, bo wiem, &amp;#380;e jeste&amp;#347; lekiem co wszystko wyleczy. Niby to tylko s&amp;#322;owa, a jednak co&amp;#347; znacz&amp;#261;, szukaj&amp;#261;c oznajmiaj&amp;#261;, &amp;#380;e wszytsko wybacz&amp;#261;. Ju&amp;#380; taka ta osoba co dla niej to pisane. Pami&amp;#281;tam jak dzi&amp;#347;, pami&amp;#281;tam pierwsze spotkanie, Twoje spojrzenie i ca&amp;#322;a Tw&amp;#261; osob&amp;#281;, poznaje coraz bardziej, chwytajac sie za g&amp;#322;ow&amp;#281;, &amp;#380;e Cie wczesniej nie pozna&amp;#322;em, &amp;#380;e wiele zmarnowa&amp;#322;em, lecz los bywa okrytny ju&amp;#380; na nim sie pozna&amp;#322;em. Jedno co trzyma w gar&amp;#347;ci to wielka nadzieja, &amp;#322;acz&amp;#261;c ja z wspomnieniami powstaj&amp;#261; marzenia. A jakie mam marzenie to niech zostanie w sercu, bo tego nie wyja&amp;#347;nie za pomoc&amp;#261; wers&amp;oacute;w. S&amp;#322;odko wspominam, mile to tego wracam, do ka&amp;#380;dej chwili z toba co &amp;#347;wieci jak raca. Nie wstydz&amp;#261;c si&amp;#281; przyznaje, zaje&amp;#322;a&amp;#347; co&amp;#347; w mej duszy, zajmujesz coraz wi&amp;#281;cej nie pozostawiaj&amp;#261;c suszy. Jednego to rozsmieszy drugiego poruszy, kogo&amp;#347; to zmotywuje nast&amp;#281;pnego poruszy. Ja wypuszczam bia&amp;#322;y dym, bo jednego jestem pewien, wybralem jak najlepiej, z piek&amp;#322;a powsta&amp;#322; eden. Ty jeste&amp;#347; tam obecna, g&amp;#322;&amp;oacute;wnoplanowa posta&amp;#263;, chce sta&amp;#263; tam kolo Ciebie, za zawsze chcem tam zosta&amp;#263;. Nie umiem juz inaczej, nocy piekna zrozum, &amp;#380;e to co teraz slyszysz to szczerosc nie poz&amp;oacute;r. Tobie to sie nalezy s&amp;#322;owa p&amp;#322;yn&amp;#261; prosto z serca. Lider nkl dla Pelci 3 wersja.
Ref.x2
Jedno wiem na pewno, chwila z toba uspokaja,
Jedno wiem na pewno, nie na darmo te starania.
Nie na darmo te starania, pami&amp;#261;tka pozostanie, gdy pozostaniesz sama posluchaj to nagranie. To nie wyciskacz &amp;#322;ez, to r&amp;#281;ka w Twoj&amp;#261; strone. Kiedy b&amp;#281;dzie potrzeba, stane w Twojej obronie. Zwykla muzyka, tak jak zwykle s&amp;#322;owa. Bezcenne to wszytsko, we&amp;#378; poczuj i to zobacz. Pare wers&amp;oacute;w w zeszycie i godzinne nagranie. Nocy piekna numer 3 kolejne wyzwanie. Dla tej co jest jak tlen potrzebny do przezycia, dla tej co jest jak s&amp;#322;o&amp;#324;ce bez kt&amp;oacute;rego nie ma zycia, bez kt&amp;oacute;rego nie ma nic. Ciemne barwy kryj&amp;#261; p&amp;#322;utno, chce stan&amp;#261;&amp;#263; obok Ciebie, za nimi przew&amp;oacute;d utn&amp;#261; i patrze&amp;#263; niesko&amp;#324;czenie, widzie&amp;#263; zadowolenie, widzie&amp;#263; u&amp;#347;miech na twarzy, ta scena mi sie marzy. Bezprzerwy i powrotnie widze strome stopnie. By&amp;#322;y chwile z&amp;#322;o&amp;#347;ci, kt&amp;oacute;re by&amp;#322;y ulotne. Ale g&amp;#322;owa do g&amp;oacute;ry, jest muzyka, jest nagranie, jest przekaz dla Ciebie, nielegalnie i karane ale warto wiem. ju&amp;#380; to kiedy&amp;#347; powiedzia&amp;#322;em... charakter, dobre serce i na tym nie przesta&amp;#322;em. Jeste&amp;#347; dla mnie anio&amp;#322;em, kt&amp;oacute;ry zmienia mnie na lepsze, jeste&amp;#347; dla mnie kim&amp;#347; wa&amp;#380;nym, reszte serdecznie piepsze...
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