
Tałi, Tak Na Zawsze
Wiesz, zasypiam myśląc o tobie, myśląc o nas
Budzę się, widzę cię jak śpisz wciąż wtulona
Słyszę, że jesteś, jak bije twoje serce
Otulam kocem cię muskając skóry twej szeptem
Jestem tu obok, przy sobie ciebie tu mam
Lekki jak motyl sen kołysze Cię gdy czuwam
Oddycham tempem twym delikatnie znów
Całuje czoło twe tak by nie przerwać snu
Melodia słów z twoich ust mury burzy
Uwielbiam dotyk twoich dłoni gdy się budzisz
Twoje spojrzenie, wzrok twój jak poranna kawa
Budzi mnie do życia, chociaż nie chce się wstawać
Jestem obok i jutro będę też, słowo!
Kocham bez granic, a wszystko za nic, będę z tobą!
Niebo i szczęście tańczą w twoich oczach
Wszystko co chce dać ci nie streści słowo ?kocham?

Nie potrafię żyć bez Ciebie, jesteś wodą.
Jesteś ogniem, który odkąd Cię poznałem zaczął płonąć.
Nie potrafię iść bez Ciebie, jesteś drogą.
Jesteś jutrem, jak życie, które dzielę z Tobą.

Wiesz, kiedyś błądziłem 
Dziś już wiem co jest ważne
Z tobą chce iść 
Być przy tobie zawsze
Marzenia nasze chce obracać w rzeczywistość
To idealny układ z tobą budować swą przyszłość
Wiem czego chce dziś, wiem ze w nas wierzysz
Miłość nasza wypełnia przestrzeń po brzegi
Miłość nasza przetrwa jaki by świat nie był
Mając siebie, mamy raj na tej ziemi
Przeniosę cię na drugi brzeg gdy przejść nie będziesz w stanie
Możesz liczyć na mnie zawsze, przecie zwiesz kochanie
Twoich uczuć jestem pewny, zaufanie to fundament
Idziemy razem bo chcemy, ucząc się siebie na pamięć
Serce jak kamień, dziś cieplejsze i lżejsze
Pragnę dać ci co najlepsze
I byś czuła się bezpiecznie
Moje szczęście, tule twój zapach kiedy tęsknię
Mam przed oczami uśmiech twój
Dziś już wiem ze
 
Nie potrafię żyć bez Ciebie, jesteś wodą.
Jesteś ogniem, który odkąd Cię poznałem zaczął płonąć.
Nie potrafię iść bez Ciebie, jesteś drogą.
Jesteś jutrem, jak życie, które dzielę z Tobą.
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