
S.T.O.K, Ka
Ka&amp;#380;dy powinien mie&amp;#263; szanse podej&amp;#347;&amp;#263; do &amp;#380;ycia z dystansem,ciagle przez zycie zawsze do ko&amp;#324;ca,pod&amp;#347;wietlany promieniami obrzucany pytaniami,nieracjonalnymi pretensjami. On i ona musi trudno&amp;#347;ci pokona&amp;#263; wysl&amp;#281; walentynk&amp;#281; cho&amp;#263;by by&amp;#322;a spu&amp;#378;niona,kt&amp;oacute;ra nasycona czu&amp;#322;ymi s&amp;#322;owami-wiesz &amp;#380;e Cie kocham &amp;#380;e jeste&amp;#347; pi&amp;#281;kna &amp;#380;e zawsze dla mnie bedziesz najpi&amp;#281;kniejsza,cho&amp;#263; prawie Ci&amp;#281; nie znam, podasz r&amp;#281;ke p&amp;oacute;jdziemy przyznam tam gdzie nie s&amp;#322;ycha&amp;#263; nat&amp;#322;oku &amp;#380;ycia, w ludzi t&amp;#322;umie widze w Tobie kogo&amp;#347; kto zrozumie poda r&amp;#281;ke i podejmie walk&amp;#281; razem ze mn&amp;#261; z rzeczywisto&amp;#347;ci&amp;#261; kt&amp;oacute;ra sta&amp;#322;a sie codzienn&amp;#261;, w tym &amp;#347;wiecie pe&amp;#322;nym mo&amp;#380;liwo&amp;#347;ci w kt&amp;oacute;rym ja i Ty w mi&amp;#322;o&amp;#347;ci niezwa&amp;#380;amy na przeciwono&amp;#347;ci losu wychodzimy na przeciw rozg&amp;#322;osu na przek&amp;oacute;r wszystkim nawet wszystkim naszym bliskim niech zobacz&amp;#261; nasze &amp;#322;zy niech zobacz&amp;#261; razem ja i Ty przed siebie niech zobacza &amp;#380;e ja pocieszam Ciebie a Ty pocieszasz mnie, gdy siedzisz blisko ludzie bior&amp;#261; to za widowisko w moich oczach wystawiaj&amp;#261; sie na posmiewisko ale no co tam dla mnie cenniejsza jeste&amp;#347; od najszczerszego z&amp;#322;ota,kt&amp;oacute;re szczersze by&amp;#263; nie mo&amp;#380;e ni&amp;#380; Twoje serce a my wiemy to oboje jeszcze pokonamy razem &amp;#380;ycia trudno&amp;#347;ci i znoje Ref: Ludzie o smutnej minie ka&amp;#380;dy mie&amp;#263; szanse powinien co przyniesie nowy dzien ktory powinien Ci przynie&amp;#347;c szcz&amp;#281;&amp;#347;cie w mi&amp;#322;o&amp;#347;ci czy mo&amp;#380;e zn&amp;oacute;w kolejne rozczarowanie. 2.Kolejne rozczarowanie &quot; nie&quot; tego ju&amp;#380; za wiele mam do&amp;#347;&amp;#263; ju&amp;#380; wszyskich go&amp;#347;ci,wylanych &amp;#322;ez nieprzespanych nocy a to wszystko przez kobiety bo one s&amp;#261; moim nap&amp;#281;dowym motorem mo&amp;#380;e w pore sie zorientujesz co naprawde czuje o tym tu rymuje w&amp;#322;a&amp;#347;nie w Twoj&amp;#261; strone, t&amp;#261; spu&amp;#378;nion&amp;#261; walentyke kieruje troche nietypow&amp;#261; ale jak&amp;#380;e oryginaln&amp;#261; w ka&amp;#380;da ch&amp;#322;odna noc kiedy Ty z min&amp;#261; marn&amp;#261; to co poprawi Ci humor- to w&amp;#322;&amp;#261;&amp;#347;nie ta piosenka nie w g&amp;#322;owie mi &amp;#380;adna inna panienka tylko Ty, Ty i te wszystkie wizje gdy zamykam oczy widze Twoj&amp;#261; twarz, Tw&amp;oacute;j u&amp;#347;miech kt&amp;oacute;ry promieniuje jak s&amp;#322;o&amp;#324;ce w zenicie ten przeb&amp;#322;ysk w oczach to odbicie urzeczywistnienie moich marze&amp;#324; tyle wra&amp;#380;e&amp;#324; tyle niepotrzebnych zdarze&amp;#324; a ja w dalszym ci&amp;#261;gu pragne tylko Ciebie czekam na Tw&amp;#261; mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; tylko otw&amp;oacute;rz swe serce a zobaczysz b&amp;#281;dzie jak w niebie, w&amp;#322;&amp;#261;&amp;#347;nie z Tob&amp;#261; chce przej&amp;#347;c przez &amp;#380;ycie, w&amp;#322;&amp;#261;&amp;#347;nie z Tob&amp;#261; chce budzi&amp;#263; si&amp;#281; o &amp;#347;wicie, w&amp;#322;a&amp;#347;nie z Tob&amp;#261; chce kroczy&amp;#263; jedn&amp;#261; drog&amp;#261;, w&amp;#322;&amp;#261;&amp;#347;nie z Tob&amp;#261; chce osi&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; to czego inni nie mog&amp;#261; Ref: Ludzie o smutnej minie ka&amp;#380;dy mie&amp;#263; szanse powinien co przyniesie nowy dzie&amp;#324; ktory powinien Ci przynie&amp;#347;&amp;#263; szcze&amp;#347;cie w mi&amp;#322;o&amp;#347;ci czy mo&amp;#380;e zn&amp;oacute;w kolejne rozczarowanie.
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