
Operacja & Emcezet, Spotkali
1) kiedy patrzysz na mnie to zwyczajnie sie  rumienie 
    kiedy tanczysz dla mnie czuje podniecenie 
    kiedy mnie calujesz ja pragne jeszcze wiecej
    ty tez to czujesz jak bije moje serce.
    zlapmy sie za rece wszystko wokol zniknie krzyk mego serca nigdy nie zamilknie 
    jestes alfa i omega , moim idealem dzieki tobie radosc zycia w pamieci zapisalem
    slonko moje co swiecisz tylko dla mnie od ciebie promieniuje piekno naturalne..
    badz a klekne ,spojrz a upadne , w ogien wejde iskre milosci znajde ..
    przemienie ja w zywiol  nie do zniszczenia
    o naszej milosci beda mowic pokolenia.
    wyznaje tobie milosc bo to piekne uczucie 
    co z kazda chwila pozwala mi uciec  od codziennosci i odplynac w odch&amp;#322;a&amp;#324; 
    prosze badz przy mnie juz do konca pozostan
    jestes zwyczajna a ja kocham ponad wszystko jestem tobie zapisany juz na cala przyszlosc     
ref: spotkalismy sie przypadkiem od tamtej chwili jestes moim idealem 
       w chwili gdy spojrzales na mnie milosci szczyty mozna zdobyc tylko razem 
       spotkalismy sie przypadkkiem a czuje jakbym czekal na ciebie cale zycie 
       przeznaczenie droge znajdzie moze dzis wlasnie poznalismy tajemnice 
2) pytasz co to milosc bo nie jestes pewna ? definicji nie szukaj w encyklopediach 
    nie dowiesz sie puki nie zapuka ci do serca nie pomoze PWn ani Wikipedia  
    wiem jednak ty jestes ksiezniczka w koronie a ja jestem ksieciem  ale tylko dzieki tobie 
    a gdyby wszystkie slowa objac jesdnym slowem chcialbym byc tym ktory to slowo powie
    od milosci nie ma nic prostszego po milosc trzeba biec czasem bardzo daleko 
    bo z kazdym dniem cie kocham,poznalem wczoraj mocniej 
ref: spotkalismy sie przypadkiem od tamtej chwili jestes moim idealem 
       w chwili gdy spojrzales na mnie milosci szczyty mozna zdobyc tylko razem 
       spotkalismy sie przypadkkiem a czuje jakbym czekal na ciebie cale zycie
 przeznaczenie droge znajdzie moze dzis wlasnie poznalismy tajemnice
 *ten kt&amp;oacute;ry nie kocha napewno nie wie tego,ze prawdziwe kochasz wtedy kiedy nie wiesz dlaczego mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; to drzewo jestesmy jego owocemprzy tobie jedna chwila trwa jak polarne nocedroga do szcz&amp;#281;&amp;#347;cia my jestesmy na tej drodze bo z kazdym dniem Cie kocham,poznalem wczoraj mocniej

Operacja & Emcezet - Spotkali w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/operacja-emcezet-spotkali-tekst-piosenki,t,601017.html

