
Stok, Od kiedy Ci
Od kiedy Cię poznałem wszystko wkoło się zmieniło, zapamiętaj moje słowa, te słowa z serca płyną. Kiedy jesteś bardzo blisko i gdy ja jestem przy Tobie, wtedy czuję, że mam wszystko. W myślach uświadamiam sobie nic na świecie tak nie daje memu sercu ukojenia oprócz Ciebie me kochanie, nic nie mam do stracenia. Potrzebuję Twego cienia tak, jak kwiat promieni słońca, od początku chcę być z Tobą aż do świata końca. Dniami i nocami me serce dla Ciebie bije, w którym jesteś tylko Ty i Twoje imię. Aby z Tobą być przez chwilę oddałbym wszystko co mam. Nigdy nie zostawię Cię, nie chcę być już sam. Smak mojego szczęścia w Twoich ramionach poznałem, pamiętam nasze wspólne chwile, nie zapomniałem. Nasz pierwszy pocałunek, gdy pierwszy raz Cię spotkałem... Ja dopiero teraz wiem na pewno wtedy nie wiedziałem, że jesteś tą jedyną, którą poszukiwałem. Nigdy nie opuszczę Cię, obiecuję moja mała. W Tobie widzę życia sens, chcę byś wiedziała to, ile dla mnie znaczysz i co ja do Ciebie czuję. Naprawdę Cię kocham za to, że jesteś dziękuję... (naprawdę Cię kocham, uwierz...) 
[Refren] 
Każdy z Tobą moment piękny, każdy piękny z Tobą dzień. Już na zawsze być przy Tobie, będę wierny jak Twój cień. Teraz wiem czym jest miłość i nieważne co się stanie, w mym sercu na zawsze będziesz tylko Ty kochanie. Miłość to oddanie, a więc oddałem się Tobie, zrobię wszystko to, co zechcesz, nawet skoczę w ogień. 
Czuję się jak w siódmym niebie, gdy całuję Ciebie. Kiedy nasze oczy czule wpatrzone w siebie przekazują wszystkie myśli, które nie opiszą słowa. W obliczu tych twarzy cały świat się chowa, bo to chwila wyjątkowa, piękny moment zapomnienia, gdy ja czuję Twego serca ciepło jak knot od płomienia, te spojrzenia są głębokie jak ocean, pocałunki bez odetchnienia, długie jak bez Ciebie noc, bez zastanowienia są namiętne jak Twój głos, a ja dziękuję, że los połączył nasze dusze. Dzięki Tobie me kochanie mam świadomość, że żyć muszę, bo to Ty spełniłaś moje sny. Zapamiętaj, teraz nic już się nie liczy tylko my, nasze uczucia, te w sercu ukryte, odsłaniają się powoli jak promień słońca przed świtem, bo te słowa, myśli, uczucia w nich zawarte płyną z głębi mego serca. Czy dla Ciebie są coś warte? Nie wiem, powiedz szczerze, ja w tą miłość wierzę. Właśnie Ty jesteś mą wiarą, którą nikt nie odbierze, nikt mnie nie pozbawi tego, co dałaś mi Ty, bo wypełniasz kolorami te wszystkie szare dni. Nikt nie zniszczy uczuć mych, nic nie zmieni tego, już na zawsze być przy Tobie chcę, przecież wiesz dlaczego... 
[Refren] 
Każdy z Tobą moment piękny, każdy piękny z Tobą dzień. Już na zawsze być przy Tobie, będę wierny jak Twój cień. Teraz wiem czym jest miłość i nieważne co się stanie, w mym sercu na zawsze będziesz tylko Ty kochanie. Miłość to oddanie, a więc oddałem się Tobie, zrobię wszystko to, co zechcesz, nawet skoczę w ogień.
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