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Nieważne tam czy tu, ważne, że z tobą
gdy ty jesteś obok, ja jestem sobą
rozumiem cię bez słów, ty mnie, to takie proste
przyjaźń, miłość i reszta to co dobre
wiesz, mam plan, wobec ciebie będę szczery
chcę żebyś była moja, ja w zamian będę wierny
bo nie umiem patrzeć dziś na inne
wiem to naiwne, ale co poradzę
nie zerkam w menu, kiedy mam główne danie
chcę móc powiedzieć kocham nie mówiąc ani słowa
pomimo wad ja i ty, ty i ja to cały czas my
zobacz i chociaż życie daje tyle powodów do zwad
następnego dnia jesteśmy ponad to
jest tak jak chcemy, wszystko zależy od nas
to nasz świat, chcesz tu żyć, nie bój się żałować
nie chcę być z kimś by zaspokoić własne pragnienia
chcę być z tobą dziś, bo bez ciebie mnie nie ma, nie ma
[x2]
Powiedz - tak, lub powiedz - nie wiem
powiedz - może, tylko nie mów - nie
Nie mam nic chociaż moje serce jest na wagę złota
zwykły chłopak, który pragnie kochać
mogę oddać je w zamian za wyrozumiałość
zrobię wszystko żeby sprostać twym oczekiwaniom, mało?
wezmę cię na świata sam szczyt
stamtąd dosięgniemy gwiazdy by w ich blasku tańczyć
mogę sprawić, że to o czym marzysz dziś się spełni, cii
nie mów nic, oddaj się poezji z głębi serca
czekaj, kochanie nie nakręcaj się to nie Harlekin
powiem ci prawdę, mam ciężki charakter
i marne szanse by się zmienić
może z czasem stanę się mężczyzną
obudź fantazje, popłyń ze mną w przyszłość
nie jestem ideałem, którego pragniesz, wybacz
jak 1z2 gloryfikuję pasje życia
miłość to przyjaźń, przy tobie mogę być sobą
gdy jesteś obok moje sny są rzeczywistością
gdybym miał 9 żyć to wierz mi
że każde z nich na nowo mógłbym z tobą przeżyć
piszę te wersy z wiarą, że gdy wypełnisz pustkę
spełnisz moje siódme życzenie i znajdę znów sens
[x2]
Powiedz - tak, lub powiedz - nie wiem
powiedz - może, tylko nie mów - nie
Nie chcę nic, wystarczy mi to jak na mnie patrzysz
poczuj ten bit, oddaj się wyobraźni
nie chcę nic, tylko powiedz mi co czujesz
ja i ty, ty i ja sam na sam, rozumiesz?
Hej kochanie to moich kilka myśli
dziś my to powód do zazdrości dla nich wszystkich
niedaleko od miłości do nienawiści
obiecuję, nigdy nie dam cię skrzywdzić
[x4]
Powiedz - tak, lub powiedz - nie wiem
powiedz - może, tylko nie mów - nie
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