
S.T.O.K, Brakuje mi Ciebie
jedna Chwila z Tob&amp;#261; taka mi&amp;#322;a odmieni&amp;#322;a moje &amp;#380;ycie
Chwile pi&amp;#281;kne s&amp;#261; na szczycie z Tob&amp;#261; ca&amp;#322;kiem inne &amp;#380;ycie
Twa osoba jest wyj&amp;#261;tkowa mi wystarcz&amp;#261; Twoje s&amp;#322;owa
Dola
Przy Tobie ma osoba jest gotowa zacz&amp;#261;&amp;#263; wszystko od nowa
Powiem mi&amp;#322;e s&amp;#322;owa
Kocham, T&amp;#281;sknie, P&amp;#322;acze
Kiedy Ci&amp;#281; zobacz&amp;#281; ?
U&amp;#347;miechni&amp;#281;ty Tw&amp;oacute;j ka&amp;#380;dy dzie&amp;#324; na nowo trzeba
Bez Ciebie cicho w mym &amp;#347;wiecie szaro
Nie chc&amp;#281; ju&amp;#380; . !
Prosz&amp;#281; wr&amp;oacute;&amp;#263; . !
Chwile te najgorsze kiedy Ciebie nie mam to jest bez znaczenia !
Bardzo Chc&amp;#281; z Tob&amp;#261; by&amp;#263;.
Dzieli&amp;#263; wszystkie wsp&amp;oacute;lne Chwile
Zamknij oczy pomy&amp;#347;l chwile
Zamknij oczy pomy&amp;#347;l Chwile
Mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; z Tob&amp;#261; jest cudown&amp;#261; drog&amp;#261;
A ja dalej jestem sob&amp;#261; pozw&amp;oacute;l abym by&amp;#322; z Tob&amp;#261;
Jeste&amp;#347; Kochan&amp;#261; osob&amp;#261;
My&amp;#347;li moje zawsze z Tob&amp;#261;
Id&amp;#281; Twoj&amp;#261; drog&amp;#261; roz&amp;#347;wietlon&amp;#261; &amp;#380;ycia promieniami
Wszystko ju&amp;#380; za nami
Wszystko ju&amp;#380; za nami
Wierze &amp;#380;e jeste&amp;#347; t&amp;#261; osob&amp;#261;
Ka&amp;#380;d&amp;#261; chwile Chcia&amp;#322;bym sp&amp;#281;dza&amp;#263; z Tob&amp;#261;
W Twych obj&amp;#281;ciach k&amp;#322;a&amp;#347;&amp;#263; si&amp;#281; spa&amp;#263;
Razem z Tob&amp;#261; rano wsta&amp;#263;
Obok Ciebie zawsze by&amp;#263;
Zawsze z Tob&amp;#261; pragn&amp;#281; &amp;#380;y&amp;#263;
Jeste&amp;#347; jak moje przeznaczenie
Przysz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; zale&amp;#380;y od Ciebie
Niezapomniane Chwile tego nie da si&amp;#281; wymaza&amp;#263;
Nieraz przychodzi taki moment gdy potrzeba si&amp;#281; wyp&amp;#322;aka&amp;#263;
Przez To wspomnieniami wracasz
Widzisz To co by&amp;#322;o szcz&amp;#281;&amp;#347;ciem
Zamykasz oczy i widzisz tylko przestrze&amp;#324;
Powracasz tam i zn&amp;oacute;w tam jeste&amp;#347;
My&amp;#347;li bez kres przypominasz sobie chwile
Kt&amp;oacute;re by&amp;#322;y dla WAS pi&amp;#281;kne?
Dzi&amp;#347; nie zd&amp;#261;&amp;#380;y&amp;#322;e&amp;#347; tak nie b&amp;#281;dzie
Sen si&amp;#281; urywa, otwierasz oczy, widzisz tylko zdj&amp;#281;cie
Czasem id&amp;#281; drog&amp;#261;, kt&amp;oacute;r&amp;#261; nikt nie mo&amp;#380;e i&amp;#347;&amp;#263;
Sam si&amp;#281; gubi&amp;#281; po&amp;#347;r&amp;oacute;d ciemnych otch&amp;#322;ani czasu
My&amp;#347;li moje czasem &amp;#322;apie si&amp;#281; za g&amp;#322;ow&amp;#281;
Wtedy jest ju&amp;#380; 'soe'
Powiem kilka s&amp;#322;&amp;oacute;w jestem got&amp;oacute;w zn&amp;oacute;w
Aby cieszy&amp;#263; si&amp;#281;
Aby cieszy&amp;#263; si&amp;#281;
&amp;#379;ycie , me uczucie nie wyga&amp;#347;nie
Bo pokaza&amp;#322;a&amp;#347; mi wyra&amp;#378;nie swoj&amp;#261; ca&amp;#322;&amp;#261; wyobra&amp;#378;ni&amp;#281;
wyobra&amp;#378;ni&amp;#281;
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