
Synonim ZP, Wyznanie
Moje wyznanie po raz drugi tym razem bardziej osobiste w samym sercu tylko o (uczuciach) miłości
1. Tego jak się czuje nie potrafię wytłumaczyć tylko ty tyle dla mnie znaczysz 
Tylko dla ciebie śpiewam te słowa tego co mam w sercu nigdy nie chowam 
Więc przed wszystkimi mogę powiedzieć ze zawsze będę kochał tylko ciebie 
I nigdy nie zapomnę ze kiedyś byłaś ze mną do końca będziesz moja królewną 
Najchętniej ofiarował bym ci siebie a wszystko co robie jest ze względu na ciebie 
Gdy jesteś blisko to ja jestem w niebie ty zawsze będziesz numerem 1
2. Miłość cierpliwa zdolna do poświęceń dzięki niej mogę zrobić coraz wiecej 
Nie unosze się gniewem nie pamiętam zlego wszystkiemu wierze nie dbam o ego 
Codziennie się budze mam cie przed oczami mysle o tobie dniami i nocami 
Kiedy cie spotykam dziwnie się czuje gdy cie nie ma przez chwile prawe wariuje 
Ludzie się smieja wytykaja palcami nie rozumieja co jest miedzy nami 
Ja cie nie obchodze nie patrzysz w moja strone lecz ja cie widze i caly plone 
Tak bardzo chciałbym być ze mna była bys w moim tepie sie zanurzyla 
By slowo my trwalo latami by wkoncu zniknęły bariery miedzy nami
3. Chodz nie dostępny na zawsze dla niej na zawsze miejce pozostanie 
Nie wazne co i z kim zrobie wazne ze będę myślał o tobie 
Bo chodz nie dla mnie na zawsze blisko przy tobie gasnie do kola wszystko 
Nie jestes bledem wiem to na pewno pragne bys zawsze była ze mna 
Bo żadna inna mnie nie obchodzi tylko za toba wzrokiem chce wodzic 
Tylko na ciebie chciał bym patrzec jak na aktorów w jakim teatrze 
Ślepo za toba zmieniłem droge wpadłem w twe sidla wyjsc z nich nie mogę 
Serce moje jest w twym areszcie pozwol mu kochac spojrz na mnie wreszcie.
Po Francusku Nie Umiem Napisac :*
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