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Pozdrawiam cię!
Ciągle widzę poprzednie dnie!
Chcę umocnić swoje życie!
Możesz nazywać mnie społeczniakiem(?), mam na to wyrąbane!
Ciągle rozwijam skille, wiesz co jest grane!
Mogę być twoim chłopakiem który pokocha cię maksymalnie!
Bo zależy mi na tobie!
Chcę być w twojej głowie, w twoim umyśle!

Chcę, chcę, w tobie budzić tą przyjemną zabawę.
Którą odnajduję w muzyce.
Chcę budzić w tobie te przyjemne emocje
Który chcę widzieć codziennie
Wiktoria jest to wiesz o tym dobrze
Narysujcie swoje życie wiem że możecie zmienić siebie i rozwinąć się maksymalnie, rozwińcie jeee, by nie krzywdziły cię.

Wierzę beje, i będę wierzył w twoją inte-li-gen-cje.
Cieszę się że mam w swoim życiu szczęście nawet kiedy nie ma mnie przy tobie bo mnie to co zawsze, rozwijam skile ciongle leweluje coraz bardziej leweluje z każdym rogiem nowe umiejętności odnajduje odblokowuje, odblokowuje Jeee

Bo możesz tutaj tak pokochać mnie.
Chcę żebyś była szczęśliwa.
To jest dla mnie najważniejsza sprawa.
Możesz nienawidzić mnie.
Jestem wolny więc tworzę muzykę i mówić jeszcze mogę.

Wiesz moja głowa płonie.
Piegów w moim życiu wyczekuja.
Wiem co czeka mnie. (@Nie jest to tytuł inżyniera)
Ciągle muszę rozwijać siebie.
Zawsze byłaś przy mnie dzięku-yeah.

Myślałem o wspólnej przyszłości, czy to świadczy o miłości?
Zagubiłem siebie.
Inonowo odnalazłem swoją dusze (?)
Na prawdę ci dzięku-yeah.

Kocham cię choć tych słów jeszcze do końca nie pojmuję, nowy świat, nową rzeczywistośc budu-yeah.
Czy naprawię naszą relacje.
Nie wieeeeem!
Wszystko zależy od ciebjęh.

Mówię że nie potrafię rozmawiać otwarcie.
Codziennie staram się zabijać paranoję w sobie.
Podczas gdy jedno kłamstwo, jedna półprawda powoduje że zaczyna kwestionować wszystkie twoje słowa.
Straszna przypadłość ta moja mowa.

Moje serce
Moje serce w muzyce odnajduję szczęścieah.
&quot;Tojestwmojimoje&quot; (?) świecie miejsce dla ciebie
To jest w moim świecie miejsce dla ciebie.
Xena wzywa mnie.
Chcę też tu widzieć siebie przy mnie, na scenie
Gdy wspólnie śpiewamy kolejny kawałek naszego życia który tutaj tak zachwyca.

My.
Jedna dusza
Jedna struktura 
Jedna istota 
Miłosna synteza
Jedna osoba z nas stworzona

Albo kilka duszy z Czech sprowadzonych do tego świata 
Niech dla nich w tym świecie rządzi dobra energia 
To życie to nasza szansa 



Miłość, tchnienie, magia.

Trzyma się nas ta magia
Mówmy sobie tylko prawdę w tym świecieah

Artur von Lazaretovitch  - Miłości Tchnienie w Teksciory.pl

http://teksciory.interia.pl/artur-von-lazaretovitch-milosci-tchnienie-tekst-piosenki,t,670354.html

