
One Direction 

Brytyjsko - irlandzki boysband. W jego skład wchodzą Liam Payne, Harry Styles, Louis 

Tomlinson, Zayn Malik i Niall Horan. W VII brytyjskiej edycji programu X Factor zajęli 

trzecie miejsce. Mimo tego, że nie wygrali, Simon Cowell postanowił podpisać z nimi 

kontrakt, choć była to nagroda dla głównego wygranego.  

Albumy : 

 Up All Night 

 Take Me Home 

 Midnight Memories,  

 Story of My Life 

Trasy koncertowe : 

 Up All Night Tour (2011–12) 

 2013 World Tour (2013) 

Najpopularniejsze piosenki : 

 What Makes You Beautiful  

 Gotta Be You 

 One Thing 

 Live While We’re Young   

 Little Things 

 Kiss You 

 One Way Or Another 

 Best Song Ever 

 

 

https://www.google.pl/search?q=midnight+memories+one+direction&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzEHnxCXfq6-QVphYV5BuRKYXWlibJhnoSWenWyln1tanJmsn1hUkllcYpWYk1SaWzx_1qEFS44aFCb1bAw3uG78X-XVhE0ASfGjWFAAAAA&sa=X&ei=vrlrUsPSKojPhAfm-YHYBA&sqi=2&ved=0CLkBEJsTKAQwFA&biw=1024&bih=599
https://www.google.pl/search?biw=1024&bih=599&q=one+direction+story+of+my+life&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgzEHnxCXfq6-QVphYV5BuRKYXWmanpRloiWenWyln1tanJmsn1hUkllcYpWYk1SaW7zknrKLtAbfir0vy4p9Z0iGXdjWsQwAYCjpQ1AAAAA&sa=X&ei=vrlrUsPSKojPhAfm-YHYBA&sqi=2&ved=0CLoBEJsTKAUwFA
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Up_All_Night_Tour&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=2013_World_Tour&action=edit&redlink=1


 
 
Tekst piosenki po angielsku: 
 
Liam: 
 
You're insecure 
Don't know what for 
You're turning heads when you walk through the do-o-or 
Don't need make-up 
To cover Up 
being the way that you are is eno-o-ough 
 
 
Harry: 
 
Everyone else in the room can see it 
Everyone else but you-u 
 
Wszyscy: 
 
Baby You light up my world like nobody else 
the way that you flip your hair gets me overwhelmed 
but when you smile at the ground it ain't hard to tell 
You don't kno-o-ow 
You don't know you're beautiful! 
If only you saw what I can see 
You'll understand why I want you so desperately 
Right now I'm looking at you and I can't believe 
You don't kno-o-ow 
You don't know, you're beautifu-u-ul! 
That's what makes you beautiful! 
 
 
 
 
 
 

 
Tekst piosenki po polsku: 
 
Liam:  
 
Jesteś niepewna, 
Nie wiesz dlaczego 
Odwracasz głowę za każdym razem gdy przekraczasz 
drzwi 
Nie potrzebujesz makijażu 
Żeby coś pod nim ukryć 
To kim jesteś wystarczy 
 
Harry:  
 
Każdy w tym pomieszczeniu potrafi to dostrzec 
Każdy z wyjątkiem ciebie 
 
Wszyscy:  
 
Kochanie, rozświetlasz mój świat jak nikt inny 
Sposób w jaki poprawiasz włosy kompletnie mnie rozbraja 
Ale, kiedy uśmiechasz się w ziemię, nie trudno stwierdzić 
Że nie wiesz  
Nie wiesz jak piękna jesteś 
Gdybyś tylko mogła zobaczyć to, co widzę ja  
Zrozumiałabyś dlaczego pragnę cię tak bardzo 
Właśnie teraz, patrzę na ciebie i nie potrafię uwierzyć 
Że nie wiesz, oh, oh 
Nie wiesz jak piękna jesteś ! oh, oh, 
I to właśnie sprawia, że jesteś piękna 
 
 


