
Skazani Na Sukcezz, Prawdziwy romans
Z Tob&amp;#261; by&amp;#263;, z Tob&amp;#261; &amp;#347;ni&amp;#263;Z Tob&amp;#261; by&amp;#263;, z Tob&amp;#261; &amp;#347;ni&amp;#263;(Pyskaty)To prawdziwy romans by&amp;#322; cho&amp;#263; stale si&amp;#281; staramLecz Ty nie przemijasz z wiatrem jak Scarlet O'HaraI gdy nawet to kara bo jestem ckliwy jak KombiiFiodor to przewidzia&amp;#322; nie ma kary bez zdrodniPom&amp;oacute;wmy o nas pozna&amp;#322;em Ci&amp;#281; jaki&amp;#347; czas temuto by&amp;#322; prawdziwy romans, a nie serial z TVN-uRaczej &quot;M jak Mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;&quot; i mi nie m&amp;oacute;w ju&amp;#380; dzisiej&amp;#379;e &amp;#380;ycie jest jak &quot;Klan&quot; bo my to nie Gra&amp;#380;ynka i RysiekW pierwszy tydzie&amp;#324; byli&amp;#347;my niczym Bonnie i ClydeA ju&amp;#380; wiedzia&amp;#322;em &amp;#380;e nie lecisz tak jak oni na hajsWiedzia&amp;#322;em &amp;#380;e nie lecisz na ten papierJa mia&amp;#322;em wtedy tylko fiata uno plus odtwarzacz kasetMia&amp;#322;em index lokum inne winde w blokuA nie wille z kortem z boku i b&amp;#322;otem w okuW szoku bo mia&amp;#322;em Ci&amp;#281; na oku ju&amp;#380; przedtemJeszcze zanim Whitney Houston przesz&amp;#322;a na renteI to nie sekret ten romans to nie flirt na pokazJeste&amp;#347; &amp;#347;liczna nawet jak &amp;#347;migasz w papilotachI nawet gdy masz &amp;#322;zy w oczachTo jest prawdziwy romans we&amp;#380; olej &quot;kasi&amp;#281; i Tomka&quot; ejRef:Z Tob&amp;#261; by&amp;#263;, z Tob&amp;#261; &amp;#347;ni&amp;#263;Ca&amp;#322;e &amp;#380;ycie tylko Ja i TyDzieli&amp;#263; &amp;#322;zy, sprawia&amp;#263; byCa&amp;#322;e &amp;#380;ycie tylko Ja i Ty /x2(Pih)Straszna wydaje si&amp;#281; by&amp;#263; mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; dla tego, kt&amp;oacute;ry nie kocha&amp;#322;Mia&amp;#322;em &amp;#380;ycie na opak w&amp;#322;&amp;oacute;czy&amp;#322;em si&amp;#281; po nocachWiesz jak to jest Ty te&amp;#380; my&amp;#347;la&amp;#322;a&amp;#347; &amp;#380;e ju&amp;#380; AmenDwie proste r&amp;oacute;wnoleg&amp;#322;e na samotno&amp;#347;&amp;#263; skazaneGdy Ci&amp;#281; spotka&amp;#322;em wiedzia&amp;#322;em bierz szcz&amp;#281;&amp;#347;cie od razu nie zwlekajIm wi&amp;#281;cej o nim my&amp;#347;lisz, a go nie masz tym szybciej uciekaPami&amp;#281;tasz to nie by&amp;#322; byle jaki podrywJeszcze niewiedzia&amp;#322;em &amp;#380;&amp;#281; si&amp;#281; k&amp;#322;&amp;oacute;cisz o swoj&amp;#261; cz&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263; ko&amp;#322;dryZrobi&amp;#322;em pierwszy ruch w uszy szczypa&amp;#322; mr&amp;oacute;zW lutym taks&amp;oacute;wka do tych Twoich ustOtworzyli&amp;#347;my drzwi przed nami &amp;#380;ycie za progiemPrawdziwe bez gumowych twarzy z telenowelWiem przecie&amp;#380; ka&amp;#380;da prawda ma sw&amp;oacute;j rewersFakt taki &amp;#380;e jedno z nas m&amp;oacute;wi to co drugie chce powiedzie&amp;#263;I nawet kiedy wracam do domu &amp;#380;yciem zm&amp;#281;czonyMam Ciebie jeste&amp;#347; mostem jedynym nie spalonymChce poznawa&amp;#263; Ci&amp;#281; codzie&amp;#324; od nowa z g&amp;oacute;ry na d&amp;oacute;&amp;#322;Jeste&amp;#347;my jak planety nic nie zak&amp;#322;&amp;oacute;ci uk&amp;#322;aduTylko Ty si&amp;#281; liczysz nie obchodzi mnie resztaJeste&amp;#347; przysz&amp;#322;&amp;#261; mam&amp;#261; mojego dzieckaRef:Z Tob&amp;#261; by&amp;#263;, z Tob&amp;#261; &amp;#347;ni&amp;#263;... /x2La la la la la la laLa la la la la la laLa la la la la la laLa la la la la la la
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