
E V, Umiar
(intro) (he-ej) Ja cię kocham, wiesz
ja cię kocham, wiesz (heej)

Heej, hej każda chwila i każda sekunda,
przy tobie piękna jest jak spacer wśród gwiazd.
Wiem nie od teraz,
 że miłość jest trudna 
Chcę cię na zawsze,
 pierdole ten umiar

Dobrze wiesz,
że o nas mogą mówić sobie wszystko
I nie będzie nam przykro,
bo mamy się na blisko
Zawsze jesteś przy mnie,
 razem czas nam leci szybko
I nigdy nie chce wyjść,
 bo przyniesie dużo przyszłość nam

Heej w pokoju tylko ty i ja
Heej dookoła zatrzymany czas
Patrzę w oczy i w nich widzę skarb, ej
Mała nie jesteś tylko na raz, wiesz

I czułem do ciebie to od bardzo dawna
Byłaś tak piękna jeszcze naturalna
I bałem się nawet do ciebie zagadać
Serce mi biło ja czułem, że spadam
Moja dusza sama chciałem cię obok mnie
i czułem że bez ciebie ja nie przeżyje 
tutaj ani chwili więcej

Dobrze wiesz że o nas mogą mówić sobie wszystko
I nie będzie nam przykro bo mamy się na blisko
Zawsze jesteś przy mnie razem czas nam leci szybko
I nigdy nie chce wyjść bo przyniesie dużo przyszłość nam

Heej, każda chwila i każda sekunda
Przy tobie piękna jest jak spacer wśród gwiazd
Wiem nie od teraz że miłość jest trudna 
Chce cię na zawsze pierdole ten umiar 

Powiedz kotku dlaczego tak szybko ciągle leci nam czas
Boje się że cię nie znajdę jak skończy się dla nas świat
Zawsze widziałem cię ze mną wyczytałem to z gwiazd
Każda chwila jest następną one lecą nam jak piach

Tobie nie chodziło nigdy o kasę,
 bo sama znasz swoją wartość
Jak zobaczyłem twoje zachowanie,
od razu widziałem że warto
Zabiorę cie na moją pierwszą trasę,
kupisz ze mną pierwsze auto
Sobą pokażemy innym, że da się chociaż nam nie było łatwo

Dobrze wiesz, że o nas mogą mówić sobie wszystko
I nie będzie nam przykro bo mamy się na blisko
Zawsze jesteś przy mnie razem czas nam leci szybko
I nigdy nie chce wyjść bo przyniesie dużo przyszłość nam

Heej, każda chwila i każda sekunda
Przy tobie piękna jest jak spacer wśród gwiazd
Wiem nie od teraz że miłość jest trudna 
Chce cię na zawsze pierdole ten umiar
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