
Vienio & Pele, Ej
[Vienio] Zostań dzisiaj ze mną nie będziesz spać sama Ładnie dzisiaj jesteś ubrana Roześmiana skinęła głową Nie dając ujścia zbędnym słowom Jesteś głodna zjedzmy coś razem Uosabiasz to o czy marzę Czujesz jak powoli wzrasta napięcie Lubię jak śpisz w moim T-shirtcie Podzielę się z tobą tym co mam najlepsze I wiedz że naprawdę cię lubię W jakimś klubie parku czy na wyjeździe Zróbmy sobie tutaj razem zdjęcie Zadbam o ciebie jak o swoją muzykę Pozwól teorię zamienić w praktykę Wspólne pragnienie niech się teraz ziści Wiem dziewczyno że znasz moje myśli Chodź chodź do mojego pokoju Mało jest kobiet twojego pokroju W miłym nastroju ona mi coś wyzna Ja dotknę ją jak kobietę mężczyzna Ref.[Novika] Więc wrzuć swing na biodra Więc zrób to podnoś program Czuję jesteś w tym dobra Widzę jesteś najlepsza [x2] Więc nie spieszmy się wcale Chcę poczuć cię wszędzie Już wiem jak całujesz Chcę wiedzieć co dalej [Pele] Chcę czuć zapach twojej skóry Jesteś przyczyną wzrostu temperatury Dzika z natury słodka kotka Czułem że to dziś cię spotka Gdy się poruszasz emanujesz seksem Czuj się bezpieczna po to tu jestem Ej kusisz mnie wzrokiem ewidentnie Ej wiesz że nie przejdę obojętnie Pokazujesz dziewczynom co to jest styl Co znaczy być kobietą i mieć seksapil Na 10 punktów 10 ci daję Przyznaję wcześniej takiej jak ty nie poznałem Obce są ci fochy i kaprysy W twoich słowach nie czuć zamułki Wiesz co najbardziej lubią tygrysy W końcu jesteś sunią z górnej półki Twój żywioł parkiet mój tłok przy barze Weźmy w swe ręce rozwój wydarzeń Wiesz o czym marzę gdy patrzę ci w oczy Bacard i [?] dziś to nas zjednoczy Za nas i za to co przed nami do dna Niech rozwinie się ta gra i niech trwa Ej dj ty weź nie żałuj cutów A ty zrób to dla mnie i dla chłopaków Ref. Więc wrzuć swing na biodra Więc zrób to podnoś program Czuję jesteś w tym dobra Widzę jesteś najlepsza [x2] Więc nie spieszmy się wcale Chcę poczuć cię wszędzie Już wiem jak całujesz Chcę wiedzieć co dalej [Novika] Nic nic o sobie nie wiemy Może wiemy już zbyt wiele Proszę zanim zaczniemy Zostań moim przyjacielem Robisz rzeczy całkiem zwyczajne Tylko wtedy dowiem się Jaki jesteś tak naprawdę Ile potrwa twoja chęć Jest fajnie przyznaję Nie mówię nie To nie może być banalne Bo to ma być piękna rzecz Przy tobie wariuję Nie zasnę jeśli chcesz Spać możemy przecież w dzień Ref. Więc wrzuć swing na biodra Więc zrób to podnoś program Czuję jesteś w tym dobra Widzę jesteś najlepsza [x2] Więc nie spieszmy się wcale Chcę poczuć cię wszędzie Już wiem jak całujesz Chcę wiedzieć co dalej [x2]
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