
eMPe, Kochaj ją kochaj go 2
A Ty Bądź dla niej cierpliwy, niech czuje żeś jest silny,
a Ty kochaj mimo blizny, kochaj go z całej siły

Chłopaku ona tego pragnie byś w pełni ją wysłuchał,
byś codziennie był dla niej, szeptał jak kochasz do ucha,
zrób to dla niej miej wyrozumiałe serce,
niech jest na pierwszym planie, niech wie gdzie jest jej miejsce.
W Twych ramionach, niech czuje się zawsze bezpieczna,
bo tylko ona za to wszystko będzie Tobie wdzięczna,
i niechaj każda lekcja wyciągnie szczere wnioski,
i niechaj Was oświetla jeszcze bardziej dla emocji,
Gdy chwytasz ją za dłoń, ona czuje ten prąd,
który przechodzi ją, jakby uderzył młot,
stop! pozwól jej kochać i nie zmarnuj tej szansy,
i nie bądź jak woda, która płomień szybko zgasi,
ona lubi gdy patrzysz, gdy widzisz w niej anioła,
gdy wie, że coś znaczy dostaje wtedy fioła,
Za Tobą jest szalona, i wszystko pokona,
byś tylko mógł poczuć jak bardzo Cię kocha!

A Ty Bądź dla niej cierpliwy, niech czuje żeś jest silny,
a Ty kochaj mimo blizny, kochaj go z całej siły

Kobieto, on chce widzieć w Tobie cały świat,
nie pozwól mu na to by mógł Ci kiedyś zwiać,
bo jak wiatr, uczucie szybko przemija,
lecz gdy jest to miłość ona zawsze jest prawdziwa,
kochaj go za to jaki jest, za każdy jego gest,
on chce być dla Ciebie tylko tym jedynym wiesz,
chcesz rób jak chcesz, lecz oddaj jemu serce,
jeśli je pokocha, uwierz jest to bardzo szczere,
on chce w Twoich oczach być silnym mężczyzną,
chce byś mogła kochać go mimo wad milion,
więc przytul go do siebie, on także potrzebuje,
czułości z Twojej strony, na którą zasługuje,
On też ma uczucia, tylko czasem w sobie kryje,
niech na Ciebie je wyrzuca dopóki tutaj żyje,
Ten bilet do lepszego świata Tobie wręczy,
jeśli tylko będziesz wspólnie z nim zawsze się cieszyć.
Pozwól mu grzeszyć, przecież to zwykły człowiek,
tylko dla Ciebie niegrzeczny jest i to powiedz,
że kochasz go na zawsze, nigdy nie opuścisz,
a zauważysz z czasem jaki może być miluśki
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