
eMPe, Kochaj ją kochaj go 
A Ty bądź dla niej facetem na jakiego zasługuje.
Bądź dla niej facetem, na którego oczekuje.
Dbaj by było czule, po prostu tylko bądź,
kochaj ją całym sercem i nie daj zejść na dno.

1)
Wiesz ona zawsze chciała być tylko dla Ciebie!
Wiesz Ty ją szanuj oddaj całe swoje serce!
Chcesz zrobisz to, chcesz zrobisz to jak najprędzej,
nie pozwól na to by ktoś inny dał jej jeszcze więcej.
I jest co raz goręcej, a Ty przytul ją do siebie,
ona tego potrzebuje, ona potrzebuje Ciebie.
Kiedy smutek ma na twarzy przytul ją tak samo,
niech czuje się bezpiecznie jak kiedyś gdy była z mamą.
Zrób ciepłe kakao, gdy wieczorem późna pora,
powiedz kocham na dobranoc, powiedz jej, że tylko ona.
Że to ona daje szczęście, że to przy niej Twoje miejsce,
ze to dla niej już na zawsze bije tylko Twoje serce!
Bądź najlepszym facetem, uśmiechaj się tylko dla niej
ona zasługuje na to niech zazdroszczą inne panie.
I Nie bądź chamem, mów zawsze jej 'kochanie',
pocałuj ją po szyi i mów, że lepszej nie znajdziesz.

ref.
Oddaj życie za nią, niech będzie tą ostatnią,
żyj głęboką wiarą, że będzie Twych dzieci matką
I niech inni patrzą, niech uczą się od Ciebie,
Jak kocha się prawdziwie, jak kocha się całym sercem.

2)
Kochaj ją w dzień i kochaj tak samo nocą,
zrób dla niej cień gdy słońce grzeje bardzo mocno,
niech czuje się królewną, bo ona na to zasługuje,
wiesz przecież, że na pewno przy niej życia nie zmarnujesz.
I nawet gdy nie wyjdzie Wam, czasem tak się zdarza,
daj jej buziaki dwa i kwiat, powiedz przepraszam.
To ona zawsze wraca, bo wie, że czule kocha,
nie pozwól jej nigdy by znów płakała po nocach!
Traktuj ją poważnie, czasem daj trochę wolności,
niech czuje, że jej ufasz, że robisz to z miłości.
I bądź w gotowości stanąć w jej obronie,
gdy ktoś z czystej złości będzie miał znowu coś do niej.
Serce płonie, ognisko się rozlewa 
Bądź zawsze po jej stronie i nigdy się nie gniewaj,
bo nic Ci to nie da, naprawdę nic nie zdziałasz,
po prostu się nie gniewaj, a będzie Cię kochała.

3)
A Ty dziewczyno kochaj go również tak samo mocno,
a Ty dziewczyno kochaj go również dniem i nocą,
on także potrzebuje czułości z Twojej strony,
przecież po to z Tobą jest i nie chce być już nigdy wolny!
Pomyśl jak wiele możesz znaczyć dla niego,
Pomyśl, że chciałby Cię zobaczyć znów na pewno,
Pomyśl i działaj, nie pozwól mu się złościć,
to jedyny wariant, klucz do prawdziwej miłości.
Wspieraj go zawsze, dziel z nim wspólne pasje,
przyznaj mu rację, gdy wiesz, że już taki facet no,
męska duma czasem bywa od niego silniejsza,
tak jak Twój foch, który również czasem miesza!
I przestań, spójrz na niego, uśmiechnij się,
on wspiął by się na drzewo by tylko zobaczyć Cię,
i ten słodki wyraz twarzy, te cudowne oczka,
nie wybrał przecież Ciebie by być z Tobą na pokaz



ref.
Kochaj go całym sercem, niech będzie tym jedynym
niech wie gdzie jego miejsce, obok wspaniałej dziewczyny,
I niech inni patrzą, niech uczą się od Ciebie,
Jak kocha się prawdziwie, jaka miłość w Tobie drzemie
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