
Pogo, Jeste
Jesteś mą siłą i mocą, jesteś mym dniem i nocą 
Ja widze Twoją twarz me uczucia aż ze mnie wypływają aż tak 
Ja widzę Twoją twarz 
Z każdym kolejnym świtem czuję z nieba ten znak 
Z nieba płynie ten znak...ten znak 
Widzę Twą twarz, widzę Twoją twarz 
Na ulicy w domu i w snach, ja widzę Twoją twarz 
Pali się moich uczuć maszt, jak je wyrazić? 
Czas mija....Ja nie przestaje o Tobie marzyć, 
Zamykam oczy,czuje Twoich ust smak 
Jak zrobić pierwszy krok? Jak? 
Daj mi chociaż jakiś znak 
Pierwszy raz się tak czuje bezbarwny i głuchy, 
Coś mnie blokuje....jestem za Tobą, lecz Ty jak za mgłą 
Coraz lepiej Cię widzę, czy wykorzystać chwilę tą?? 
Jesteś już przy mnie lecz w mgnieniu oka 
Uciekasz z moich rąk 
Patrze do okoła Ciebie już nie ma, chociaż moja dusza krzyczy i woła 
Jeden Twoj dotyk jak narkotyk, szybkie serca bicie, jeden Twój uśmiech ja tone w zachwycie,
 jedno spojrzenie jestem na szczycie 
W dzień czy w nocy o każdej porze Twoją twarz widzę, Twoją twarz widzę 
Jesteś mą siłą i mocą, jesteś mym dniem i nocą 
Ja widze Twoją twarz me uczucia aż ze mnie wypływają aż tak 
Ja widzę Twoją twarz 
Z każdym kolejnym świtem czuję z nieba ten znak 
Z nieba płynie ten znak...ten znak 
Nie wiem gdzie teraz jesteś, nie wiem co teraz robisz 
Ale zawsze widzę Twoją twarz i czuje, że przy mnie stoisz 
Kiedy to rzeczywistością się stanie 
Gorący spleciony łańcuch uczuć do Ciebie przestawia każde moje zdanie 
Każda chwila.. spędzona z Tobą każda jest jak szczęśliwa spadająca gwiazda 
W nocy w ciemnej bramie widziałem Twej sylwetki cień 
Miałem jej wyrazny obraz w oczach przez cały następny dzień 
Nawet krótki moment Twej obecności wyostrża me zmysły i rozpada wszystkie me wnętrzności 
Co będzie w przyszłości, nawet nie wiesz ile dałbym żeby zamienić z Tobą chociaż kilka słów 
Widzę Twoją twarz ona zawsze będzie na pierwszym planie moich przeżyć i snów 
Moich przeżyc i snów 
Jesteś mą siłą i mocą, jesteś mym dniem i nocą 
Ja widze Twoją twarz me uczucia aż ze mnie wypływają aż tak 
Ja widzę Twoją twarz 
Z każdym kolejnym świtem czuję z nieba ten znak 
Z nieba płynie ten znak...ten znak 
Znalazłbym Ciebie w tłumie milionów osób 
Zamykam me oczy, a jednek widzę rysy Twej twarzy i blask Twoich włosów 
To najlepszy sposób na poprawe mojego nastroju 
Twa esencja kobiecości, płynący nektar moich uczuć to nie daje mi spokoju 
Chwila bez Ciebie jest chwilą straconą,widze Ciebie serce biję oczy płoną 
Jesteś moją boginiom, moich natchnieniem 
Zawsze widzę Twoją twarz tego na nic nie zamienie 
Czy jestem w domu na ulicy czy w sklepie mam w oczach Twój obraz 
Z dnia na dzień widzę go coraz lepiej 
Jesteś moją mocą i moim dniem o Tobie marze o Tobie śnie 
Każde me słowo do Ciebie śle..Twoja twarz rozjaśnia mnie...;] 
Jesteś mą siłą i mocą, jesteś mym dniem i nocą 
Ja widze Twoją twarz me uczucia aż ze mnie wypływają aż tak 
Ja widzę Twoją twarz 
Z każdym kolejnym świtem czuję z nieba ten znak 
Z nieba płynie ten znak...ten znak
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