
TMZ squad, To dla ciebie
I wanna be, I wanna be, I wanna be your lover.
I wanna be the one who's next to you. /x2
P&amp;#281;wnego dnia pieknego 
na pole sie wybi&amp;#322;em
i tam pi&amp;#281;kn&amp;#261; dziewczyne zobaczy&amp;#322;em,
wi&amp;#281;c do niej podbieg&amp;#322;em
i si&amp;#281; przedstawi&amp;#322;em,
na spacer zaprosi&amp;#322;em, ona si&amp;#281; zgodzi&amp;#322;a.
I mi w g&amp;#322;owie zawr&amp;oacute;ci&amp;#322;a, 
chociaz duzo nie m&amp;oacute;wi&amp;#322;a i tak bardzo mi&amp;#322;a by&amp;#322;a.
Do dzi&amp;#347; si&amp;#281; nie zmieni&amp;#322;a,
wieczory z ni&amp;#261; sp&amp;#281;dza&amp;#322;em,
z dnia na dzie&amp;#324; coraz bardziej kocha&amp;#322;em,
lecz nigdy o tym jej nie powiedzia&amp;#322;em.
Mo&amp;#380;e sie ba&amp;#322;em, a mo&amp;#380;e nie chcia&amp;#322;em, 
dzi&amp;#347; tego &amp;#380;a&amp;#322;uj&amp;#281;, lecz i tak Panu Bogu za t&amp;#261; znajomo&amp;#347;&amp;#263; dzi&amp;#281;kuj&amp;#281;.
Co&amp;#347; z&amp;#322;ego zrobi&amp;#322;em, za to przepraszam,
wiem, ze si&amp;#281; myli&amp;#322;em,
a z&amp;#322;e by&amp;#322;o to, ze si&amp;#281; zmieni&amp;#322;em,
lecz w sercu mam pytanie &quot;Czy ona ze mn&amp;#261; zostanie?&quot;, nie wiem, 
a mo&amp;#380;e nie chc&amp;#281; wiedzie&amp;#263;, 
przciez tyle si&amp;#281; zmieni&amp;#322;o, 
tyle przyczyn by&amp;#322;o, ale jedno wiem napewno,
ona napewno b&amp;#281;dzie moje kr&amp;oacute;lewn&amp;#261;,
inaczej, nie b&amp;#281;dzie inaczej, 
b&amp;#281;dzie moj&amp;#261; kr&amp;oacute;lewn&amp;#261;.
I wanna be, I wanna be, I wanna be your lover.
I wanna be the one who's next to you./x2
Yo niunia, pami&amp;#281;tasz mnie??
U Toemiego na imprezie spotkali&amp;#347;my si&amp;#281;,
sta&amp;#322;em sobie tam pod &amp;#347;cian&amp;#261;
z tak&amp;#261; jedna wygadan&amp;#261;, 
nagle ty pr&amp;oacute;g drzwi przekroczy&amp;#322;a&amp;#347;, 
w g&amp;#322;owie mi zawr&amp;oacute;ci&amp;#322;a&amp;#347;.
Na twym punkcie oszala&amp;#322;em, 
podbieg&amp;#322;em do zioma i go zapyta&amp;#322;em
&quot;Jak na imi&amp;#281; ma dziewczyna, co tak pi&amp;#281;knie si&amp;#281; wypina?&quot; on powiedzia&amp;#322; &quot;Malwina&quot;.
Ka&amp;#380;dy ci to powie, tylko ciebie mia&amp;#322;em w g&amp;#322;owie,
o tobie my&amp;#347;la&amp;#322;em i w o&amp;#322;okach buja&amp;#322;em.
Nie boj&amp;#281; si&amp;#281; powiedzie&amp;#263;, &amp;#380;e si&amp;#281; zakocha&amp;#322;em (&amp;#380;e si&amp;#281; zakocha&amp;#322;em).
Wiem, ze si&amp;#281; nie znamy i z soba nie gadamy, chociaz cz&amp;#281;sto si&amp;#281; mijamy,
jedyne co nas &amp;#322;&amp;#261;czy to spojrzenie, 
ty na mnie, ja na ciebie.
To nie zauroczenie, czuje jak uczucie we mnie drzemie. Co&amp;#347; w tym jest, dla mnie jeste&amp;#347; the best, ci&amp;#261;gle sie o tobie. Dla ciebie wszystko zrobi&amp;#281;, bo na wiele mnie sta&amp;#263;, wi&amp;#281;c nie ma co si&amp;#281; ba&amp;#263;. To jest przekazem, mo&amp;#380;emy by&amp;#263; razem, je&amp;#347;li tylko tego chcesz. Przeciez wiesz - jestes moim ca&amp;#322;ym &amp;#347;wiatem, nie obejd&amp;#281; si&amp;#281; bez ciebie jak bez s&amp;#322;o&amp;#324;ca niebo latem. jestes idealna, taka m&amp;#322;oda, taka fajna, nieziemska twa uroda, gdy na ciebie patrz&amp;#281; chc&amp;#281; byc z tob&amp;#261; ju&amp;#380; na zawsze (juz na zawsze).
I wanna be, I wanna be, I wanna be your lover.
I wanna be the one who's next to you.
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