
S.T.O.K, Tylko Ty Jedyna
Hej kwiatuszku przede wszystkim musisz by&amp;#263; wyj&amp;#261;tkowa, 
l&amp;#347;ni&amp;#263; bardziej ni&amp;#380; s&amp;#322;o&amp;#324;ce ma Twoja uroda. 
Tw&amp;oacute;j s&amp;#322;odziutki u&amp;#347;miech powala na kolana, 
inteligencja jest przez wszystkich dostrzegana, 
przymiotnik kochana dok&amp;#322;adnie Ciebie cechuje, 
wci&amp;#261;&amp;#380; w Twoim charakterze bezwzgl&amp;#281;dnie dominuje. 
Musisz dba&amp;#263; o sw&amp;oacute;j wygl&amp;#261;d i osobowo&amp;#347;&amp;#263; kreowa&amp;#263;, 
ale przede wszystkim by&amp;#263; prawdziwa, siebie szanowa&amp;#263;. 
Moje pogl&amp;#261;dy i przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; powinna&amp;#347; tolerowa&amp;#263;, 
musisz cieszy&amp;#263; si&amp;#281; z &amp;#380;ycia i w nim zemn&amp;#261; powariowa&amp;#263;, 
a w gronie przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; swobodnie konwersowa&amp;#263;, 
swym nie winnym urokiem wszystkich potrafisz oczarowa&amp;#263;, 
nie zapomniane s&amp;#261; nasze wieczorne doznania, 
perfekcyjnie masz opanowan&amp;#261; sztuk&amp;#281; kochania, 
tylko Ty masz spos&amp;oacute;b by moje nerwy ukoi&amp;#263;, 
tylko Ty jedyna potrafisz moje rany zagoi&amp;#263;, 
tylko Ty jedyna znasz moje problemy, 
tylko Ty jedyna co dzie&amp;#324; dodajesz mi weny. 
Ref:
Czuje, &amp;#380;e chcesz mnie, 
czekam a&amp;#380; we&amp;#378;miesz moje serce w swoje r&amp;#281;ce, 
ja Ci&amp;#281; b&amp;#281;d&amp;#281; kocha&amp;#263;, i Ty mnie chcesz kocha&amp;#263;, 
nasze wsp&amp;oacute;lne losy, nigdy Ciebie dosy&amp;#263;, 
Czasem siedz&amp;#281; wieczorem i s&amp;#322;ucham jak wiatr wieje, 
rozmy&amp;#347;lam wtedy du&amp;#380;o bo ci&amp;#261;gle mam nadziej&amp;#281;, 
&amp;#380;e nadejdzie wreszcie moment ta chwila klasyczna, 
kiedy serca nasze zaczaruje moc magiczna, 
si&amp;#322;a kosmiczna nie ko&amp;#324;cz&amp;#261;ca si&amp;#281; jak czas, 
odwieczna choroba kt&amp;oacute;ra siedzi w nas 
i siedzie&amp;#263; b&amp;#281;dzie i siedzie&amp;#263; b&amp;#281;dzie ju&amp;#380; nigdy nie odejdzie, 
we&amp;#378;miesz moj&amp;#261; r&amp;#281;k&amp;#281;- p&amp;oacute;jdziemy wsz&amp;#281;dzie, 
gdzie tylko chcesz nasze ranki na , 
pami&amp;#281;taj o tym, &amp;#380;e ju&amp;#380; zawsze tak b&amp;#281;dzie, 
nie do zaburzenia nasza rzeczywisto&amp;#347;&amp;#263;, 
natchnieniem dla mnie jest Twojej duszy czysto&amp;#347;&amp;#263;, 
prosta oczywisto&amp;#347;&amp;#263; Ja i Ty razem na zawsze, 
chc&amp;#281; p&amp;#281;ka&amp;#263; z zachwytu kiedy na Ciebie patrz&amp;#281;, 
chc&amp;#281; oszale&amp;#263; dla Ciebie tylko Ciebie mie&amp;#263; w g&amp;#322;owie 
o moich sekretach tylko Tobie opowiem, 
odpowiem Ci zawsze kiedy masz jaki&amp;#347; problem 
razem na pewno znajdziemy rozwi&amp;#261;zanie dobre, 
razem na pewno b&amp;#281;dzie nam wspaniale, 
razem na pewno b&amp;#281;dziemy kocha&amp;#263; si&amp;#281; stale 
i id&amp;#261;c dalej tematem naszej mi&amp;#322;o&amp;#347;ci 
chc&amp;#281; by&amp;#263; ni&amp;#261; przesi&amp;#261;kni&amp;#281;tym a&amp;#380; do szpiku ko&amp;#347;ci, 
dla Ciebie przejd&amp;#281; nawet najci&amp;#281;&amp;#380;sze katusze, 
dla Ciebie oddam diab&amp;#322;u moj&amp;#261; dusz&amp;#281; 
Ref:
Tylko Ty jedyna tylko Ty jedyna 
Czuje, &amp;#380;e chcesz mnie, 
czekam a&amp;#380; we&amp;#378;miesz moje serce w swoje r&amp;#281;ce, 
ja Ci&amp;#281; b&amp;#281;d&amp;#281; kocha&amp;#263;, i Ty mnie chcesz kocha&amp;#263;, 
nasze wsp&amp;oacute;lne losy, nigdy Ciebie dosy&amp;#263;
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