
Stok, Tylko Ty Kochanie
Pamietam jak dziś 24.11, ta data w moim sercu 
przenigdy nie zaśnie 
Rozmawiając z Tobą myślałem że to sen, teraz 
jesteś mi potrzebna do przetrwania jak tlen. 
Wiem ze to na Ciebie czekałem całe życie, nikogo 
wspanialszego nie znajde w żadnym micie. 
Dziękuje za wszystkie spędzone razem chwile, 
przepraszam za wszelkie krzywdy jakie 
wyrzadziłem. 
Mam nadzieje, że może kiedys zapomisz o tym, a w 
pamieci twej zostana tylko jedynie wzloty. 
Chciał bym byc jedynie z Toba reszta nie ma 
znaczenia. 
Oddał bym za Ciebie życie bez zastanowienia. 
Ref:Oddaje Ci mą dusze a z nią miłość bez granic 
Będe Cie na zawsze kochał i nie zmienie zdania za 
nic. 
To uczucie we mnie płonie i nigdy nie przestanie. 
Na zawsze w moim sercu-tylko Ty kochanie 
II. Kiedy jestes przy mnie niczego mi nie trzeba. 
Mam wrażenie ze trafiłem do 7.nieba. 
Tylko dzięki Tobie naprawde chcę żyć. 
Zapomnieć o problemach w euforie sie wzbic. 
To obłend sercowy bez porównania z niczym. 
Kiedy jesteś przy mnie nic innego sie nie liczy. 
Pragne jedynie tego by na zawsze tak zostało, aby 
wszystko się udało.To jedyne me marzenie. 
Oddał bym co mam za jego spełnienie, niech raz po 
mojej stronie stanie przeznaczenie. 
Ref:............. 
III. Za każdym razem gdy sie spotykamy mam 
wrazenie ze me życie jest usłane różami. 
Lecz kiedy nadchodzi pora rozstania pojawia sie 
ciemnośc co piekno pochłania. 
Cały czar pryska, lepszy świat znika. 
Barwa szarosci przez wszystko przenika. 
Czuje wielką pustke gdy cię przy mnie nie ma. 
To nie są złudzenia ani żadna ściema. 
Tak zawsze się dzieje bo działasz jak narkotyk. 
Jak najwspanialszy w świecie środek złoty. 
Jedyne lekarstwo na wszystkie cierpienia. 
Kiedy jestes przy mnie świat na lepsze sie 
zmienia. 
Tylko do Ciebie nalezy moje serce. 
Chciał bym być Twym Dżinem, lecz nie zmieszcze 
się w butelce. 
Miłośc uskrzydla, uczy latać! 
Za Tobą pójde w ogień lub na koniec swiata. 
Ref:........
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