
Pierwszy, Będę zawsze
Zwrotka 1
Mieliśmy w życiu różne chwile, były te lepsze i gorsze
Kłótnie o jakieś duperele #nonsens
A kiedy wszystko przestawało być proste
To łapałem Cię za rękę mówiąc, że będzie dobrze
I tak szliśmy do przodu,
Napotykając różne problemy zostawialiśmy je z boku
Chcieliśmy dać sobie spokój nie raz, 
Ale to wtedy dopiero by zapanował nieład
Mówiłem, weź się nie łam bo na to czasu nie ma, 
Trzeba doceniać, ale to co jest teraz
Życie się zmienia, ale miłość nie umiera
Sama wybiera i ważne by była szczera
Czasami zbyt wysoka cena jest
Bo są ludzie, którzy mówią że w ogóle jej nie ma
Są uczucia, które niestety mylą się nam
Żyją w nas chwilę potem je rozwiewa
Ważne, że nadal jest w nas coś, co nas trzyma od lat przy sobie
I wiem, że czyny nie słowa, lecz robię to, co mogę
Choć wiele ludzi mówi, że to nasz koniec
Ja zawsze będę przy Tobie

Refren
Ciągle Cię kocham i nie zawiodę znów
Ciągle mówią nam, że szans nie ma już
I kiedy czasem jest źle
Dziś wiem, że nigdy nie poddam się

Zwrotka 2
Wiem, że teraz jet dobrze i chciałbym, żeby było tak zawsze
Ty masz mnie, ja mam Ciebie, inni widzą w tym magie
Nie ma barier bo po co oszukiwać siebie
Jak coś się czuje no to powinno się o tym wiedzieć
Pogubiłem się kiedyś za co przepraszam teraz
Gdybym cofnął czas nauczył bym się doceniać
To już zamknięty temat, w życiu wiele się zmienia
A najtrudniejsze było to, że musiałem wybierać
Tego już nie ma i wiem, że nie powróci nigdy
Dziękuję Ci za to ze już tyle ze sobą przeszliśmy
Zostały blizny, lecz nie patrzymy wstecz
Ważne by razem być, razem tu do przodu biec
I to ma sens tylko wtedy, gdy czuje to każdy
Kiedy z jednej strony ktoś odpuszcza to nie ma szansy by przetrwać
Prawdziwa miłość nigdy nie wymięka
Stawia czoła problemom, które mogłyby ją przetrwać
Bo łatwo jest przegrać, ale trudno jest ją znowu zdobyć
Bo tak w ogóle to nie powinna odchodzić
Ja nie odejdę i chcę naprawić szkody
Bo już kiedyś Cie zraniłem, ale nie chcę tego znowu zrobić

Refren x2
Ciągle Cię kocham i nie zawiodę znów
Ciągle mówią nam, że szans nie ma już
I kiedy czasem jest źle
Dziś wiem, że nigdy nie poddam się
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