
Romantyczny, Nieskończone uczucia
Adlibs:
Połączenie emocji różnych tekstów,
z przeróżnych mego życia momentów.
Każda część utworu, największe znaczenie ma będąc jednostką,
ale tylko będąc połączone ze sobą, mają wartość ogromną.

Zwrotka 1
Nadszedł ten, jakże wielki dzień,
chwila, która znów obejmuje mnie,
i może, powinienem czuć się bardzo źle,
ale w tym dniu, sobie z tym poradzę.
Starałem się, o to dość długo,
mimo, że nie byłaś moją ligą,
cieszyłem się, naszym wspólnym chwilą,
dla mnie dama, tego nie mogę pominąć.
Nasz związek, mimo końca jest dla mnie zwycięstwem,
nie ważne, że ja już dawno poniosłem klęskę...
Zadręczanie to nie dzisiaj, to nie dla mnie przecież,
a w moim przekonaniu, to Ty masz czuć szczęście.
Jesteś wielka, w życiu zajdziesz tak daleko jak tylko zapragniesz,
jesteś piękna, zasługujesz nawet by objąć nad światem władze,
jesteś inteligentna, z łatwością to w Tobie można zauważyć,
do życia mi potrzebna, najważniejsza, niech dowie się o tym każdy!

Refren:
Nadal moje serce krwawi, mimo, że zostaliśmy sami,
gdzie jesteś? Przecież tak bardzo się kochamy!
To już rok, od pierwszego utworu,
prosiłem, ale ++!nie doszło do przełomu.
Pamiętam, pamiętam wszystko,
wszystkie nasze chwile księżniczko,
i chociaż to wszystko prysło,
nadal chcę Cię mieć blisko.

Zwrotka 2
Znowu wracam do wszystkich naszych zdjęć,
nienawidzę tych, wszystkich naszych spięć,
nie mogę opanować, moich gorzkich łez,
i jaki, w tym wszystkim jest sens?
Zbliżyliśmy się bardzo do siebie,
oddaliliśmy jeszcze bardziej, - przeze mnie.
Ile razy byłem bliski, żeby napisać,
tego, że mi zależy może nie widać,
ale ile mogę jeszcze wzdychać?
Kiedy Ty, wrócić nie chciałaś?
Powinienem dać spokój, ale nie potrafię,
straciłem miłość i się tym trapię,
przez złe rzeczy te dobre w Twoich oczach słabną,
ale spójrz na swoje czyny, może Ci to wytłumaczą,
dlaczego tak postąpiłem,
dlaczego samą zostawiłem!

Refren:
Nadal moje serce krwawi, mimo, że zostaliśmy sami,
gdzie jesteś? Przecież tak bardzo się kochamy!
To już rok, od pierwszego utworu,
prosiłem, ale nie doszło do przełomu.
Pamiętam, pamiętam wszystko,
wszystkie nasze chwile księżniczko,
i chociaż to wszystko prysło,
nadal chcę Cię mieć blisko.

Zwrotka 3
Moje uczucie, od dawna jest pokryte lodem,



a jeszcze do niedawna kwitło do niej.
Straciły jakikolwiek sens, te moje wszystkie marzenia,
a chciałem by z tych chwil, była historia jedna!
To co nas dotyczyło, miało być takie ułożone,
mogę teraz gdybać, no bo już nadszedł koniec.
Już nigdy nie będzie, jak wcześniej powrotu,
odejście miłości, to jest śmierć z zawodu.
Jednak nadal, mam chęć by iść, by wciąż żyć,
aby przejrzeć, niestety musiałem Cię stracić.
Twój numer nie będzie już mi przydatny,
moje serce umarło, bo jestem rozdarty.
Mógłbym wciąż pytać, co jest z nami?
Żyjąc chwilami, które są już na nic...
Wspominając utwory, pisane z uczuciem z głowy,
żaden poemat wyjątkowy, to przekaż myśli nieudolny,
a mimo to, Tworzę kolejny utwór dla Ciebie,
chcę widzieć piękno Twych oczu bezkresne.
Nie znam w miłości do Ciebie umiaru,
uczucia wciąż rosną, i tak na zawsze salut!
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