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Ro&amp;#347;nie t&amp;#281;tno, serce coraz szybciej bije, gdy zblizasz sie powoli to najpiekniejsze chwile. Choc obraz rzeczywisty to rozni sie od innych, gdy patrze w Twoja strone jest cudny oraz p&amp;#322;ynny. Wszytsko nabiera blasq, kolory bardziej zywe, dzialasz tak jak powietrze, jestes moim paliwem P A U L A - Nocy Pi&amp;#281;kna ci&amp;#261;g dalszy mp3 razy 2. Nie pisze dla kazdego ani na zawolanie Tobie to sie nalezy no i pamiatka zostanie, gdy kiedys nagle znikniesz i wyjedziesz daleko siedzac w ciemnym pokoju te s&amp;#322;owa go o&amp;#347;wietl&amp;#261;, &amp;#380;e jeste&amp;#347; kim&amp;#347;, jest kto&amp;#347; na kim mo&amp;#380;esz liczyc, choc serce za kurtyn&amp;#261;, rozpalasz jeden ze zniczy... Roz&amp;#347;wietla ca&amp;#322;a drog&amp;#281;, szukaj&amp;#261;c idea&amp;#322;u, wypatruj&amp;#261;c za szczesciem, m&amp;oacute;wi&amp;#261;c do siebie &amp;#380;a&amp;#322;uj. Jak kwiat tysiaca dni i jeden nocy pojawiasz sie i znikasz, a ja czuje niedosyt. Bo masz to cos, co mog&amp;#261; inni zazdrosci&amp;#263;, charakter, dobre serce i wiele radosci. 
Zapomnie&amp;#263; Ciebie cie&amp;#380;ko, wspomnienia powracaja. Zapomnie&amp;#263; Ciebie nie chce, chce widziec ciebie ca&amp;#322;&amp;#261;...
Ref x2
Nocy Piekna to dla Ciebie napisane , zas&amp;#322;ugujesz na ciep&amp;#322;o, ode mnie je dostaniesz i wiele roznych czynow, bo Tobie sie nalezy, badz zawsze usmiechnieta komu&amp;#347; na tym zalezy. 
Nocy Piekna razy dwa, Nocy Pikna po raz drugi gdy patrze w Twoje zdjecie, te zdjecie co&amp;#347; mi m&amp;oacute;wi, &amp;#380;e jest pewna osoba co rozni sie od innych, &amp;#380;e jest niepowtarzalna, ten obraz jest jak senny. Ci&amp;#261;g&amp;#322;e oczekiwanie na kolejne spotkanie . Uzale&amp;#380;niasz jak narkotyk i tak juz pozostanie. Chwile przezyte z Toba, choc nie bylo ich wiele dla mnie maja znaczenie, kazd&amp;#261; jedna z nich cenie. Twierdzisz, &amp;#380;e jeste&amp;#347; zwyczajna jak ka&amp;#380;da osoba, tym razem jeste&amp;#347; w b&amp;#322;&amp;#281;dzie, powtorze to od nowa-tym razem jestes w b&amp;#322;&amp;#281;dzie bo siebie nie doceniasz, spogl&amp;#261;daj&amp;#261;c za siebie czekasz na swoje marzenia. I ciegle do przodu zyskujac na warto&amp;#347;ci. Jest wiele do wyboru, masz wiele mozliwosci. Gdy czasem co&amp;#347; nie wyjdzie i pozostawi rany, ja przyloze j&amp;#261; do serca i za Toba zawsze stane. Jak samarytanin by&amp;#263; dobrym w ka&amp;#380;dym calu, ja tylko tobie pomoge w kazdym detalu. Nie wiem jak to opisac, nie wiem jak to wytlumaczyc, wiem &amp;#380;e ma&amp;#322;o mozna zyskac, a wiele mozna straci&amp;#263;. Ja nie chcem Ciebie straci&amp;#263;, straci&amp;#263; Twojej znajomosci, bo to wicej niz wiele to s&amp;#261; moje oszczednosci. W twarz ciezko to powiedziec ale kiedys Ci to powiem, p&amp;oacute;ki co to to nagranie uswiadomi to Tobie Niesmiertelne s&amp;#322;owa, tak jak niesmiertelne uczucia powracaj&amp;#261;, daja znaki tak jak ig&amp;#322;y uk&amp;#322;ucia. Nocy Piekna my&amp;#347;lisz ,&amp;#380;e te slowa sa zaszyfrowane wiec rozwiewam watpliwisci, bo dla Pauli to nagranie. 
Ref x2
Wiedz, ze potrzebuje mape gdy spogladam w Twoje oczy, bo w nich latwo sie zagubic to wielka g&amp;#322;&amp;#281;bia rozkoszy, niepoprawna romantyczka, swiecaca gwaizda na niebie. Wiedz , ze kazda z jedna nich przypomina Ciebie. To Ci sie nalezy, s&amp;#322;owa p&amp;#322;yna prosto z serca, Zielonog&amp;oacute;rski styl, Nocy Piekna w nowej wersji, w nowej oprawie, w nowej szacie, w nowym kierunku, narasta inspiracja za co wyraz szacunku. Pisa&amp;#263; dla Ciebie jest dla mnie zaszczytem. Stoje tu przed mikrofonem wspolpracujac z zeszytem, a my&amp;#347;lami z Tobana wiadomosc oczekuj&amp;#261;c, iskara czegos w Twoja stone imie Paula tu notujac...
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