
Yo-laos, Dziewczyno dziewczyno
mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; w nas szaleje oo oo i je i je-e
co si&amp;#281; z nami dzieje oo oo i je i je
uzale&amp;#380;niasz mnie-e jak uzale&amp;#380;nia wino
kocham Cie dziewczyno - ach 
hej dziewczyno, dziewczyno
wiesz, &amp;#380;e z Tob&amp;#261; chce tylko
sp&amp;#281;dzi&amp;#263; &amp;#380;ycie a&amp;#380; do ko&amp;#324;ca
d&amp;#322;ugie jak promienie s&amp;#322;o&amp;#324;ca
wiesz, &amp;#380;e kocham Ci&amp;#281; skrycie,
lecz nie wiesz, &amp;#380;e nad &amp;#380;ycie
zamkn&amp;#281; oczy, widz&amp;#281; nas
gdy otwieram idziesz w las
ty&amp;#347; jak skamienia&amp;#322;y g&amp;#322;az
zimna&amp;#347; jak skroplony gaz
czy dasz siebie mi cho&amp;#263; raz?
czy nastanie zn&amp;oacute;w ten czas?
a ja tego nie wiem nieeee...
chocia&amp;#380; bardzo wiedzie&amp;#263; chc&amp;#281;...
Tylko ty mnie rozumiesz
szkoda, &amp;#380;e o tym nie wiesz
we&amp;#378; mnie w ramiona... chocia&amp;#380; raz jeszcze
a&amp;#380; si&amp;#281; stan&amp;#281; ciep&amp;#322;ym letnim deszczem
po&amp;#322;&amp;#261;czy nas w mi&amp;#322;o&amp;#347;ci niewidzialna ni&amp;#263; paj&amp;#281;cza
a na niebie b&amp;#322;y&amp;#347;nie... nami&amp;#281;tno&amp;#347;ci t&amp;#281;czaaaaa...
&amp;#380;eby sta&amp;#322;o si&amp;#281; cho&amp;#263; raz
by&amp;#347; przerwa&amp;#322;a ten impas
by&amp;#347;my byli wtedy razem
b&amp;#281;d&amp;#281; twym kierunkowskazem
hej dziewczyno przecie&amp;#380; wiesz
nikt Ci&amp;#281; tak nie kocha te&amp;#380;
ty&amp;#347; jest ma ukochana
oj da na na na na na
 nie chce na szcz&amp;#281;&amp;#347;cie recept
tylko s&amp;#322;ysze&amp;#263; chc&amp;#281; tw&amp;oacute;j szept
i by&amp;#263; z tob&amp;#261; chocia&amp;#380; raz
mia&amp;#322;bym skrzyd&amp;#322;a jak pegaz
bym si&amp;#281; czu&amp;#322; jak ryba w wodzie
i przy s&amp;#322;o&amp;#324;cu i pogodzie
by&amp;#347;my byli tak szcz&amp;#281;&amp;#347;liwi
&amp;#380;e si&amp;#281; ka&amp;#380;dy chyba zdziwi
 'YoYoYo-Laos raka makafon
ewrybady mu&amp;#322;w jor bady tu de brejke don
ewrybady sza&amp;#322;t it la&amp;#322;d, ewrybady as ju ken
Yo-Laos is bak... Yo-Laos is bak egen...!!!'
czasem w nocy budze si&amp;#281;
wtedy my&amp;#347;le o tobie
potem chodze zdo&amp;#322;owany
i tak jakby niewyspany
twoja twarz jest pi&amp;#281;kna tak
jak wyryty w wodzie znak
czy co&amp;#347; mi&amp;#281;dzy nami b&amp;#281;dzie
odlecia&amp;#322;y ju&amp;#380; &amp;#322;ab&amp;#281;dzie
codzienny dzie&amp;#324; zn&amp;oacute;w ko&amp;#324;czy si&amp;#281;
a przy tobie nie ma mnie
jest kto&amp;#347; inny oooo
a ja staczam si&amp;#281; na dno
nie m&amp;oacute;w mi zn&amp;oacute;w &amp;#380;adnych bzdet
nie spotkamy si&amp;#281; ju&amp;#380; wnet
nie b&amp;#281;dziemy razem ju&amp;#380;
a Ty inne serce krusz
ju&amp;#380; mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; nie szaleje oo oo i je i je-e
co si&amp;#281; z nami dzieje oo oo i je i je
zostawi&amp;#322;a&amp;#347; mnie-e tak jak zwietrza&amp;#322;e wino
wci&amp;#261;&amp;#380; kocham Cie dziewczyno - ach
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