
EXTAZY, Tylko ona i ja
Tylko ona i ja,
Tylko ona i ja, dla niej cały mój świat,
Tylko ona, ona i ja!

1. Jest moim aniołem,
    W jej dłoniach zamknąłem,
    Serce moje całe tak ją pokochałem,
    I tylko o niej śnię.

    Jest czasem kapryśna,
    I lubi gdy zmyśla,
    Bajki niestworzone o mnie i o niej,
    I pięknie śmieje się.

Ref.: Tylko ona i ja, nocą i za dnia,
         Tylko ona i ja, serca nasze dwa,
         Tylko ona i ja, dla niej cały mój świat,
         Tylko ona, ona i ja!

         Tylko ona i ja, nocą i za dnia,
         Tylko ona i ja, serca nasze dwa,
         Tylko ona i ja, dla niej cały mój świat,
         Tylko ona, ona i ja!

2. Mam swego anioła,
    I wszystko dookoła,
    Nie jest dla mnie ważne za jej słowo każde,
    Oddam cały świat.

    Niczego jej nie brakuje,
    I świetnie całuje,
    Już w moich ramionach będzie tylko ona,
    A przy niej tylko ja.
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         Tylko ona i ja, serca nasze dwa,
         Tylko ona i ja, dla niej cały mój świat,
         Tylko ona, ona i ja!

         Tylko ona i ja, nocą i za dnia,
         Tylko ona i ja, serca nasze dwa,
         Tylko ona i ja, dla niej cały mój świat,
         Tylko ona, ona i ja!

Tylko ona i ja, ona i ja, ona, ona, ona i ja,
Tylko ona i ja, ona i ja,
Ona, ona, ona i ja!

Ref.: Tylko ona i ja, nocą i za dnia,
         Tylko ona i ja, serca nasze dwa,
         Tylko ona i ja, dla niej cały mój świat,
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         Tylko ona i ja, serca nasze dwa,
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         Tylko ona, ona i ja!
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