Tałi, Mieć obok siebie kogoś
Gdy wszystko inne przestanie mieć dla mnie większy sens, Ty pewnie,
będziesz moją dłoń trzymała i nie chciała żyć beze mnie!
Będę czuł że to potrzebne, i że to nie minie,
będzie to najlepszym wszystkim tym co los mógłby nam przynieść.
I poznam Twoje imię, pierwszy raz spojrzę w Twe oczy,
i będę gotów w ogień skończyć za ten jeden dotyk,
nie będę miał przeciwko nic, docenienie to naprawdę,
Gdy zjawisz się tak nagle tak całkiem już tylko dla mnie.
Oddam Ci dusze moją której nikt inny nie chciał,
w zamian za miłość Twoja i bicie Twojego serca,
zostawię niepotrzebne sprawy, zniknie w głowie mętlik,
przytulisz moje myśli, pomożesz pozbyć się zbędnych.
Wciąż i bezprzerwy będziesz chciała myśleć o mnie
Ukoje Twoje nerwy gdy spać będziesz niespokojnie.
Zabije (...) gdyby ktoś próbował Cię skrzywdzić.
I choc świat nasz by sie walił JA nie zgubię Cię nigdy!
Zbudze się w środku nocy tylko po to by popatrzeć,
jak śpi cały mój świat, zrozumiem jakie to ważne,
mieć obok siebie kogoś kto Cię pragnie i chce zawsze,
miec kogoś kto chce Ciebie, traktuje to na poważnie.
I przestanę marznąc ogrzejesz me uczucia,
deszcz zmyje ze mnie smutek niepotrzebny tutaj,
niepewność jutra? nie zmartwi nas na pewno,
bo wśród tylu wspólnych spraw nie będzie miejsca na niepewność.
Zabiorę cie na spacer w labiryncie moich pragnień,
nie będziemy szukać wyjścia będziemy chcieć być tam razem,
Będziesz drogowskazem, ważne! mojej myśli każdej,
ja wraz z upływem czasu będę kochał coraz bardziej,
I tak całkiem całkiem spokojnie spojrzę w przyszłość.
Nie będę bał się że pewnego dna stracę to wszystko.
Nie będę bał się że pewnego dnia Ciebie zabraknie,
bo będziesz zawsze, nawet gdy ja lub świat ten zasnie..
Uwierzysz we mnie i siebie, uwierzysz w moc splecionych dłoni.
Na drodze nie stanie nic nam i nikt tego nie spierdoli!
Razem zdobędziemy szczyty nie odkrytych emocji.
Że niby nam ma się nie udac? nie ma takiej opcji !
Przez życie razem chodźmy na drugi świata koniec,
albo nie bądźmy jak wszyscy i chodźmy w druga stronę!
Tam gdzie nie dotarł nikt jeszcze , tam chce mieć Ciebie obok
Do póki razem będziemy wszędzie będzie wyjątkowo
Chce być z Tobą.. z Tobą - każda chwile chwytać..
Z tobą gwiazdy witać, i przy nich zasypiać.
Chce być z tobą.. z Tobą - mała chce tego i,
tak po prostu bez powodu czerpać radość z każdej z chwil i ..
Tego chce dziś budzic się widziec jak wyglądasz
Jak piękna bez makijażu w poszarpanych włosach
Lezysz obok będąc częścią mojego świata
Pachnąca (....) ubrana tylko w zapach..
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