
Zoya, Je
JE&amp;#346;LI KOGOS KOCHASZ JE&amp;#346;LI
Kazdy z nas na ten moment w zyciu czeka gdy dotknie go milosc drugiego cz&amp;#322;owieka gdy chwila z ta osoba najlepsza z zycia chwil gdy droga z nia przebyta najpiekniejsza z wszystkich mil nie wazne czy stary czy mlody bogaty nieistotne czy dzieciak czy czlowiek starej daty to co ich laczy co kazdy z nich przezywa to fascynacja czasem milosc nieszczesliwa trudno powiedziec co sie wtedy z nami dzieje wiemy w czyja strone wiatr milosci od nas wieje na codzien spotykamy setki nowych ludzi nie kazdy z nich zaufanie w nas budzi nie zawsze czujemy ze dalej sie potoczy nie zawsze wiemy kiedy patrzec prosto w oczy w najmniej swiadomej chwili dotyka nas uczucie delikatnie czujemy strzaly amora ukucie wszystko jasne wszystko zaczyna byc proste z dnia na dzien widac juz kolejny postep pomalu zakwita w nas peczek uwielbienia fascynacja w naszym zyciu wiele zmienia nic nie liczy sie jak obecnosc tej osoby zabawy pocalunki kazdy ma swoje sposoby najwazniejsze to dojzec znalezc nodpowiedni momet wazne czasem zaczekac krutka chwile by potem nie powiedziec milosc z fascynacja myle czasem tak&amp;#380;e potrzebny jest pospiech dobrze czasami zwiekszyc delikatnie tepa bo droga przed nami moze okazac si&amp;#281; kreta by zdazyc przed czasem nie zmarnowac danej chwili by inni ludzie cie nie wyprzedzili by nigdy wtedy nie ominac przeznaczenia bo taka sytuacja w naszym zyciu duzo zmienia w zyciowym biegu samotnosc przyjaciele nie poswiecej jej jednak uwagi zbyt wiele bo wszystko obojetnie przechodzi obok nas nie zauwazamy jak szybko plynie czas czasem trudno zauwazyc kiedy zaczyna sie milosc czasem trudno dojrzec ze cos jednak sie zmienilo nieby mala to roznica jednak jest ona znaczaca opary mi&amp;#322;o&amp;#347;ci atmosfera dosc goraca nie musze tlumaczyc znaczenia slowa milosc nie musze chyba mowic na czym to polega bo kazdego z nas to kiedys czeka2x jesli kogos kochasz jesli... 4x delikatnie czujemy _strzaly amora ukucie 2x jesli kogos kochasz...
wielu juz odeszlo na druga strone bo przegrali prawdziwej milosci nigdy nie zasmakowali
masz partnera czy partnerke to niech tak zostanie usposobienie i podej&amp;#347;cie moim rymowaniem
w tych slowach zawarcie tego co jest wazne milosc i fascynacja wazne slowo kazde nie zawsze chodzenie konzy si&amp;#281; happy end-em zerwanie znajomosci mo&amp;#380;e by&amp;#263; &amp;#380;yciowym Bledem
Love Story kazdny z nas to przezywa w dobrym towarzystwie przy dziewczynie przebywa
Jednak zawsze jest druga medalu strona wiele osob na szybkiego jak i ja tak i obrona robisz Se nadzieje ze wszystko bedzi egit zwazaj na to bo to mo&amp;#380;e by&amp;#263; kit bit w bit w twoim planie uistotnienie ostatnie mego slowa wypowiedzenie nie w willach telenowelach Zycie to nie kpina nie twoja wina i zaczynasz smutna mina milosc si&amp;#281; zmienia zalezy od punktu widzenia i od stanu w kieszeniach ja to znam z do&amp;#347;wiadczenia
Je&amp;#347;li kogos kochasz je&amp;#347;li 2x
nie w willach telenowelach Zycie to nie kpina nie twoja wina i zaczynasz smutna mina
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