
PTP, Moja kobieta
Moja kobieta, jest tylko moja, mojai tylko dla mnie sk&amp;#261;pana w kroplach szampanaczy w &amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380;ku czy w wannieJest moim wsparciem, nie chc&amp;#281; ju&amp;#380; szuka&amp;#263;wiem to sztuka zawsze grzeczna niunia, a w nocy grzeszna sukaChc&amp;#281; j&amp;#261; mie&amp;#263; przy sobie i z ni&amp;#261; traci&amp;#263; umiarkiedy nie ma jej przy mnie wtedy ci&amp;#261;gle si&amp;#281; wkurwiamCho&amp;#263; czasem jestem gnojem, wiem lepiej we dwojeMa by&amp;#263; zawsze pod scen&amp;#261; kiedy ja na niej stoj&amp;#281;Ciemne chmury, wiatr przenika miastoja tylko marz&amp;#281; by zobaczy&amp;#263; twoj&amp;#261; jasno&amp;#347;&amp;#263;wiem potrzebuj&amp;#281; ciebie tak jak ty mnieTy to swoj&amp;#261; dusz&amp;#281; rani ja tam umiem p&amp;#322;yn&amp;#261;c&amp;#261; krewZn&amp;oacute;w tylko do mnie mo&amp;#380;esz zwr&amp;oacute;ci&amp;#263; si&amp;#281;Ja doceniam ka&amp;#380;de s&amp;#322;owo, ka&amp;#380;dy tw&amp;oacute;j szeptChc&amp;#281; by&amp;#347; czu&amp;#322;, by&amp;#347; widzia&amp;#322; to, &amp;#380;e jestem&amp;#380;e w ka&amp;#380;dym twoim b&amp;#322;&amp;#281;dzie widz&amp;#281; pozytywny sensNie b&amp;#281;d&amp;#281; ciebie zwodzi&amp;#263;, bo dobrze wiem czego chc&amp;#281;I o co chodzi tobie to musz&amp;#281; tu wiedzie&amp;#263; te&amp;#380;Wiesz co masz robi&amp;#263; kiedy jeste&amp;#347;my samiA &amp;#380;ycie staraj mi si&amp;#281; os&amp;#322;odzi&amp;#263;, a nie staraj si&amp;#281; mnie omami&amp;#263;Nie pr&amp;oacute;buj si&amp;#281; ze mn&amp;#261; bawi&amp;#263;chyba, &amp;#380;e na kanapie twojej mamy, ja lubi&amp;#281; te zabawyma&amp;#322;a daj mi to co masz, co dzie&amp;#324; u&amp;#347;miechni&amp;#281;t&amp;#261; twarzco dzie&amp;#324; &amp;#322;adny makija&amp;#380;, co dzie&amp;#324; pi&amp;#281;knych oczu blaskJa tobie pragn&amp;#281; dowie&amp;#347;&amp;#263;&amp;#380;e jeste&amp;#347; moim Bogiemja muz&amp;#261; twoj&amp;#261; b&amp;#281;d&amp;#281;na ka&amp;#380;dy dzie&amp;#324; i w ka&amp;#380;dym momenciex 2To dla ciebie skarbie, jeste&amp;#347; ca&amp;#322;ym moim &amp;#347;wiatemMusisz to zrozumie&amp;#263;, &amp;#380;e tw&amp;oacute;j facet to raperczasem kawa&amp;#322; skurwysyna kt&amp;oacute;ry &amp;#380;yje z dnia na dzie&amp;#324;kt&amp;oacute;ry wci&amp;#261;&amp;#380; zarabia hajs, bo potrzebny jest jak tlenMusisz to zrozumie&amp;#263;, &amp;#380;e nie lubi&amp;#281; w miejscu sta&amp;#263;musisz to zrozumie&amp;#263;, &amp;#380;e trzeba od siebie wi&amp;#281;cej da&amp;#263;Szukam w tobie wsparcia i twego g&amp;#322;osu rozs&amp;#261;dkukiedy widz&amp;#281; ci&amp;#281; zn&amp;oacute;w rano jaram si&amp;#281; jak na pocz&amp;#261;tkuChcia&amp;#322;bym &amp;#380;eby&amp;#347; zawsze by&amp;#322;a u&amp;#347;miechni&amp;#281;ta&amp;#380;eby by&amp;#322;o wida&amp;#263; jaka jeste&amp;#347; pi&amp;#281;knajak wielka jest mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, kt&amp;oacute;r&amp;#261; mnie otaczaszChc&amp;#281; widzie&amp;#263; to zawsze kiedy do mnie wracaszNie wa&amp;#380;ne czy jest s&amp;#322;o&amp;#324;ce, nie wa&amp;#380;ne kiedy burzawszystko mo&amp;#380;na wyja&amp;#347;ni&amp;#263; i nie ma co si&amp;#281; wkurza&amp;#263;Ej, sob&amp;#261; b&amp;#261;d&amp;#378;, trzymaj m&amp;oacute;j front, m&amp;oacute;w tylko prawd&amp;#281;i nigdy si&amp;#281; nie zmieniaj, bo tak&amp;#261; ciebie pragn&amp;#281;Cho&amp;#263; w twoich oczach widz&amp;#281; to z&amp;#322;oja tobie powiem, &amp;#380;e ja lubi&amp;#281; widzie&amp;#263; toWi&amp;#281;c chod&amp;#378;my gdzie&amp;#347;, niech b&amp;#281;d&amp;#281; ju&amp;#380; spe&amp;#322;nionarano si&amp;#281; przebudz&amp;#281; w ukochanych mych ramionachJa tobie pragn&amp;#281; dowie&amp;#347;&amp;#263;&amp;#380;e jeste&amp;#347; moim Bogiemja muz&amp;#261; twoj&amp;#261; b&amp;#281;d&amp;#281;na ka&amp;#380;dy dzie&amp;#324; i w ka&amp;#380;dym momenciex 4
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