
Cypis, Na koniec świata
Dla mnie nie wstydem do tego się przyznać
Że działaś na mnie jak afrodyzjak
Padam na ziemie widząc twe spojrzenie
A masz je takie, ze aż się rumienie
Cały czerwienie, sama to widzisz
Uwielbiam, gdy się zawstydzisz
Odczuwam te chemię, która jest miedzy nami
Kocham cie całować dniami i nocami

Życie jest piękne 
Bo mamy siebie
Ty kochasz mnie 
Ja kocham ciebie
To takie proste
A zarazem wspaniałe
Przeżyjmy razem życie całe
Niech wali się świat
Niech dzieje co chce
Ważne że mam ciebie, a ty masz mnie
I nic więcej nam nie jest potrzebne
Na koniec świata  za tobą pobiegnę

Jak ja kocham ten stan
Gdy blisko ciebie mam
Nie potrzebujesz nic
I tak wszystko dam, tylko ona i ja
To serca dwa
To serca nierozłączne
Budzę się przy tobie
No i wiem ze żyję
Kocham o poranku całować ciebie w szyje
Do końca świata razem i tak pozostanie
Do końca, kocham cię kochanie

Życie jest piękne 
Bo mamy siebie
Ty kochasz mnie 
Ja kocham ciebie
To takie proste
A zarazem wspaniałe
Przeżyjmy razem życie całe
Niech wali się świat
Niech dzieje co chce
Ważne że mam ciebie, a ty masz mnie
I nic więcej nam nie jest potrzebne
Na koniec świata  za tobą pobiegnę

Masz to co mnie jara
To co podnieca
Gdy tylko cie widzę mam ciarki na plecach
I tak działasz na mnie od kilku lat
Jesteś okrutna jak ten cały świat
Kochana wspaniała same konkrety
I tak jak każda masz wady i zalety
Tylko co z tego, to normalna rzecz
Kocham na zabój a zazdrośnicy precz

Życie jest piękne 
Bo mamy siebie
Ty kochasz mnie 
Ja kocham ciebie
To takie proste
A zarazem wspaniałe
Przeżyjmy razem życie całe



Niech wali się świat
Niech dzieje co chce
Ważne że mam ciebie, a ty masz mnie
I nic więcej nam nie jest potrzebne
Na koniec świata  za tobą pobiegnę
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