
Synonim ZP, 
Ref: Żyję po to, abyś była ze mną, Ty jesteś po to, aby być moją królewną. Ty i ja tworzymy jedność, więc nie bój się uwierzyć, o nie. (x2)
1. Ramiona puste kiedy stoję przed lustrem, pościel pachnie Twoim ciałem, miałem Ciebie, a teraz nie mam już nic. Już wiesz do kogo piszę ten list? To dziwne, lecz pamiętam chwilę każdą, wspominam dobre i złe dni, pamiętam Twoje łzy gdy mówiłem że wyjeżdżam. Pamiętasz nasze święta? Bo ja pamiętam. Tych pięknych chwil nie da się przecież nie pamiętać. Ile razy byłem chory, Ty dbałaś o mnie, w tych wszystkich ciężkich momentach wspierałaś najmocniej. Byłaś zawsze tu, nigdy jako wróg, zawsze będę mówił, że jesteś mój anioł stróż. Kochać kogoś, to chyba najcenniejsze, ale być kochanym - o wiele bardziej piękniejsze. A teraz pusty pokój, a ja stoję sam, patrzę na nasze zdjęcia, które na ścianie mam i myślę `co się dzieje z Tobą? Z kim właśnie jesteś? Czy nic Ci nie brakuje? Jaka dzieli nas przestrzeń?`. Telefon milczy, żaden sms, właściwie, to nie mam wiadomości już od Ciebie.
Ref: Żyję po to, abyś była ze mną, Ty jesteś po to, aby być moją królewną. Ty i ja tworzymy jedność, więc nie bój się uwierzyć, o nie. (x2)
2. Czy wiesz, jak czekam choćby na jedną wiadomość? Czy wiesz, jak Cię kocham i tęsknie co noc? Mam to, co po Tobie mi zostało - mam pierścionek, który tworzy całość. Dzisiaj tylko siedzę na ławce nad Sanem, gdzie niedawno siedzieliśmy jeszcze razem. Pamiętam jak klęknąłem tuż przed Tobą, zapytałem wtedy `czy zostaniesz moją żoną?`. Wtedy byłem szczęśliwy naprawdę, nic nigdy nie było tak ważne. A czy dzisiaj to już pusty tekst? Dobrze wiesz, że wcale nie, bo kocham Cię. Idę dalej przez to szare życie, jestem sam, ale wiem, że będzie dobrze. Ufam Tobie i nigdy nie zwątpię (ufam Tobie i nigdy nie zwątpię).
Ref: Żyję po to, abyś była ze mną, Ty jesteś po to, aby być moją królewną. Ty i ja tworzymy jedność, więc nie bój się uwierzyć, o nie. (x4)
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