
Bonus RPK / CS, TYLKO TY 
Bardzo ci dziękuje za to co dla mnie robisz
Swoja skromna osobą moja dusze zdobisz
Jesteś dla mnie ostoją, cudna gwiazdka na niebie
Nie wyobrażam sobie dziś życie bez ciebie
Udowodniłaś mi ile dla ciebie znaczę
Kiedy myślę o tym puls mego serca skacze
Jakże ważna jesteś dla mnie wierszem  nie wytłumaczę
Jednak słownie zaznaczę
Resztę w życiu okaże
Moja piękna, kochana, warto było się starać
Wejść z tobą w korytarze wspólnych planów i działań
Urodziłaś mi syna, sens życiu nadałaś
Kiedy zjechałem na puchę, odwiedzałaś, nie zapomniałaś
Jestem ci wdzięczy, mogę na ciebie liczyć
W tych najgorszych chwilach 
Pogrążony w goryczy takie rzeczy docenia dobry chłopak z ulicy
Nie pazerna hiena, bez sumienia uczuć deficyt

Ja jest inny, zresztą znasz mnie kochanie
Moje serce dla ciebie bije i nie przestanie
Niech te trudne dla nas chwile szybko pójdą w niepamięć
Chce przy tobie zasypiać
Z tobą witać poranek

Tylko ty
Z tobą czuje ze żyję
Tylko ty
Dajesz mi wiarę, dajesz mi siłę
Tylko ty
Jesteś w sercu mym, żadna inna!
Kocham cię i chcę, w to wątpić nie powinnaś!

Pamiętam ten dzień  kiedy 
ujrzałem cię pierwszy raz
Wtedy zrozumiałem ze to to w sobie masz
Co mnie kreci
Tak zostałaś w mojej pamięci
Gdy cię zobaczyłem znów
Chciałem by mój sen się spełnił
Od chemii do więzi co zaiskrzyła w nas
Ten wyjątkowy stan, który trwa cały czas
to nie chwilowy romans, tylko związek na stałe
Gdzie większego znaczenia nabiera słowo razem
Cieszę się ze cie poznałem skarbie
Uwierz mi z dnia na dzień kocham cie coraz bardziej
Dawniej nie potrafiłem sprecyzować tego uczucia
Które tak naprawdę najpiękniejsze jest w ludziach
Miłość, ja i ty to znaczy mieć wspólne sny
Spokojne życie z dala od krzywd mi się marzy
póki co mój los się wazy, 
Sąd zabrał mi wolność, ale nie zabrał twarzy
Cokolwiek się zdarzy sercem jestem przy tobie
Na dobre i na złe, od początku po koniec
Szczera prawdę ci powie tylko prawdziwy człowiek
Nic co ludzkie nie jest mi obce, ja mam to w sobie

Tylko ty
Z tobą czuje ze żyję
Tylko ty
Dajesz mi wiarę, dajesz mi siłę
Tylko ty
Jesteś w sercu mym, żadna inna!
Kocham cię i chcę, w to wątpić nie powinnaś!
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