
Young Stars Team, Vestido (Obi, K.Pi, Kaja Jabłońska) 
Vemos, la puesta de sol per
Nocny jazz, sangria cygaro
Teraz już wiesz że 
Czerwień twoje sukni w tle odbija się miłością
Chcę cię znać na wylot
Na wylot i z wzajemnością

Zabiorę dla ciebie słońce
Obrabuję dla ciebie bank
Widzę jak tańczysz flamenco
Czujesz jak uciekamy w świat
Jeszcze dalej 
Jeszcze dalej 
Jeszcze dalej 

Wchodzę do baru jak plac de Torros
Widzę że się liżą
Bo chciałbym cię mocniej objąć
Zamienić słowo
Działasz na mnie jak czerwony kolor

Cały świat w tle
Łapiemy moment
I chłonę to, biorę to 
To dla mnie jasne jak słonce
Weź flotę i baw się
Po konsekwencje przyjdziemy potem

Spójrz w moje oczy jakby miał to być ostatni raz
Nie daj mi odejść
Chce być twoim słońcem
Złap mnie mocno
Chcę się poczuć jakbym była najpiękniejszą z gwiazd
Moja Vestido
Oplata dziś nas

Nie, nie chcę słyszeć dziś tych zbędnych słów
Ciemność rozpala w nas nowy bunt
Zatańczmy jeszcze raz
Nich to się nie kończy
Oddychaj tym jak ja
Patrz na mnie
Patrz na mnie
Tylko na mnie

 Zamknij oczy i wyobraź sobie nocny rejs 
trzymaj mocno jak najmocniej teraz trzymaj mnie
hira tu vestido chce zobaczyć  blask i czerń 
nie uciekaj 

Spójrz w moje oczy jakby miał to być ostatni raz
Nie daj mi odejść
Chce być twoim słońcem
Złap mnie mocno
Chcę się poczuć jakbym była najpiękniejszą z gwiazd
Moja Vestido
Oplata dziś nas

Czemu wstaje nowy dzień 
czemu szybko mija czas
proszę daj mi trochę więcej niż ten świat chciałby nam dać
czy spotkamy się jeszcze
czy dostrzeżesz we mnie ten sam płomień co rozpalił nas



Spójrz w moje oczy jakby miał to być ostatni raz
Nie daj mi odejść
Chce być twoim słońcem
Złap mnie mocno
Chcę się poczuć jakbym była najpiękniejszą z gwiazd
Moja Vestido
Oplata dziś nas
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