
Waco, Przyjd
Poznali&amp;#347;my si&amp;#281; od pocz&amp;#261;tku chcia&amp;#322;em znac my&amp;#347;li twe 
Szybki sex, my&amp;#347;la&amp;#322;em Dzi&amp;#347; wspomnie&amp;#324; b&amp;#322;yski twe zosta&amp;#322;y 
Bliski ex, kochanek oddany, momenty ze snu wyrwane 
Czas leczy rany a my, 
Ca&amp;#322;y czas si&amp;#281; znamy, lecz to ju&amp;#380; nie to, 
Dzi&amp;#347; ju&amp;#380; nie rozmawiamy godzinami przez telefon 
I nie sa ca&amp;#322;ym &amp;#380;yciem dla nas wszystke prze&amp;#380;yte spotkania 
Na dole twoi rodzice, my zamkni&amp;#281;ci w czterech &amp;#347;cianach 
Pami&amp;#281;tasz, szklana pogoda, s&amp;#322;ona morska woda, 
Wzburzona g&amp;oacute;rska posta&amp;#263; wtulona w me ramiona, extra 
Gdybym wcze&amp;#347;niej znal koniec, to bym tego nie chcia&amp;#322;, twego pi&amp;#281;kna i szcz&amp;#281;&amp;#347;cia 
Wolna czy zaj&amp;#281;ta, dzi&amp;#347; mi odobj&amp;#281;tna chc&amp;#281; dalej i&amp;#347;&amp;#263; i nie pami&amp;#281;ta&amp;#263; o sentymentach 
Temprezment masz, wiesz czego chcesz 
I chyba nie potrafi&amp;#281; powiedzie&amp;#263;, &amp;#380;e nie chcia&amp;#322;bym ciebie mie&amp;#263; 
I tylko gapi&amp;#281; si&amp;#281; w fotografi&amp;#281; , ju&amp;#380; tam nie b&amp;#281;d&amp;#281;, bo &amp;#380;ycie nie jest filmem z happy endem. 
Przyjd&amp;#378; chod&amp;#378; na chwil&amp;#281;, nie m&amp;oacute;w &amp;#380;e nie mo&amp;#380;esz wyj&amp;#347;&amp;#263;, 
I tak nie wierz&amp;#281; ci 
Wracam do domu jest ju&amp;#380; p&amp;oacute;&amp;#378;no, prawie p&amp;oacute;&amp;#322;noc, 
Siadam zaczynam pisa&amp;#263; bo i tak bym nie usn&amp;#261;&amp;#322;, wiesz dlaczego, 
to ty, twoje oczy, dotyk, nasze g&amp;#322;osy, g&amp;#322;osy twoje, my&amp;#347;l&amp;#281; o tym non stop 
To nie typowy love song, sama wiesz jaki, 
lecz serce zawsze bije mi mocniej gdy na ciebie patrz&amp;#281; 
Zmarnowalem szanse kiedy&amp;#347;, dzi&amp;#347; marz&amp;#281; &amp;#380;eby co&amp;#347; zmieni&amp;#263;, 
Ale mam problemy z byciem pewnym siebie. 
Ty mo&amp;#380;e nie wiesz, lubi&amp;#281; jak si&amp;#281; &amp;#347;miejesz, ja wiem jedno to wszystko proste dla mnie nie jest. Gdzie jest to co&amp;#347;, ty masz to co&amp;#347; a ja mam k&amp;#322;opot, 
Chodzi o to, &amp;#380;e mam po co &amp;#380;yc dok&amp;#261;d ty jeste&amp;#347; obok. 
Narazie mineli&amp;#347;my si&amp;#281; ze sob&amp;#261;, ale i tak pami&amp;#281;tam ka&amp;#380;de s&amp;#322;owo, nie by&amp;#322;o ich sporo, 
Wiem, ale sen dzi&amp;#347; si&amp;#281; nie spe&amp;#322;ni&amp;#322;, tu i teraz w dzie&amp;#324;, nowy dzie&amp;#324;, w pe&amp;#322;ni jest ksi&amp;#281;&amp;#380;yc 
Rozpoczynam gr&amp;#281; bez gwarancji, gdy&amp;#380; nie mam gadki 
Ale ca&amp;#322;e szcz&amp;#281;&amp;#347;cie, &amp;#380;e nie jeste&amp;#347; jedn&amp;#261; z tych latwych 
Brak mi s&amp;#322;&amp;oacute;w, patrz&amp;#281; tu, m&amp;oacute;wi&amp;#281; kumplom o tobie ci&amp;#261;gle 
Ale zn&amp;oacute;w widz&amp;#281; ci&amp;#281;, i nic nie robi&amp;#281; ,Tylko w g&amp;#322;owie obrazy, w pami&amp;#281;ci twojej twarzy, 
my razem ?chc&amp;#281; marzy&amp;#263; ,to mo&amp;#380;e si&amp;#281; zdarzy&amp;#263;, kotku 
jedno jeszcze, podaj czas i miejsce, kiedy ci&amp;#281; spotkam nie wiem kim jestes. 
Przyjd&amp;#378; chod&amp;#378; na chwil&amp;#281;, nie m&amp;oacute;w &amp;#380;e nie mo&amp;#380;esz wyj&amp;#347;&amp;#263;, 
I tak nie wierz&amp;#281; ci

Waco - Przyjd w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/waco-przyjd-tekst-piosenki,t,594910.html

