
HERES / WZN, PODAJ MI RĘKĘ 
Kochanie podaj mi rękę by,
nie zgubić się w życia krętych uliczkach.
Wyrywa się moje serce gdy,
to co piękne z Tobą oglądam z bliska.
Jeśli masz w sobie miłość to,
nie potrzebujesz nic więcej zyskać.
Wspólnie zmierzamy do miejsca gdzie,
wiecznie trwają radości igrzyska.

Nad nami Boża opatrzność
Ja uwielbiam to światło,
które przebija się przez niebieskie tęczówki Twoich przepięknych oczu.
Spokojnie w nie patrzę i nigdy już
nie chcę od nich odwracać wzroku.
Ilu tych było co nam źle wróżyli?
Ilu tych było fałszywych proroków ?
Przez chwile mroku i pokus za rękę chce nas przeprowadzić bezpiecznie
Ten, który chce dawać nam tylko dobro i pokój .
Miłość jest drogą wyjścia z chaosu.
Zostawmy po sobie tylko piękne ślady,
po których oni dojdą co to prawdziwa miłość.
Chcę jak najczęściej mieć uśmiech na twarzy,
zanim na ziemi wszystkie dni miną .
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Nie musisz ubierać
najładniejszą sukienkę suknie,
bo Ty zawsze wyglądasz pięknie cudnie.
Zabiorę cię tam gdzie nikogo nie będzie
a nawet jak będzie, to przy Tobie to wszystko staje się to drugorzędne.
Słyszysz Kochana ten przyrody śpiew?
Teraz weź głęboki wdech.
Dziś tylko dla nas
oceanu brzeg,
by kontemplować jak słońce powoli
w tym wielkim akwenie gaśnie.
Czego nie mogłem zobaczyć przez całe me życie
dziś widzę wyraźnie.
Popatrz na mnie.
Podaj dłonie.
Uśmiechasz się do mnie, bo wiesz że to naszej wędrówki nie koniec. .
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