
Verba, Za Tobą szaleję
Bo ja za Tobą szaleję 
Nie wiem co się ze mną dzieje
To nie jest takie proste
Ja nie potrafię o Tobie zapomnieć
/2x

W moim śnie idę ulicą i spotykam Ciebie
Od słowa do słowa chyba ciągnie nas do siebie
Mam świadomość że przecież masz kogoś
Ale Ty chwytasz mnie za rękę, ej, jest wesoło

Nie chcę się budzić, jesteś przy mnie cały czas
Idziemy przed siebie, marzy mi się w realu tak
Może kiedyś zdarzy mi się taka sytuacja
W tym śnie jest lepiej niż na kozackich wakacjach

Zajebiście się uśmiechasz i rozmawiamy,
Nie ukrywam że jestem zainteresowany
W moim śnie możemy wszystko robić
Całe życie oddam za takie przygody

To mi się podoba, to jest to czego pragnę,
Choć w realu mnie olewasz, tutaj jesteś dla mnie
To ja pokieruję zdarzeniami
Może kiedyś powiem Ci co robiliśmy gdy byliśmy sami.

Bo ja za Tobą szaleję 
Nie wiem co się ze mną dzieje
To nie jest takie proste
Ja nie potrafię o Tobie zapomnieć

Konkret, ten wieczór jest przegięty
W "50 Twarzy Greya" od nas wzięli patenty
Widzę to, chcesz być ze mną cały czas
To uczucie tak gorące tętni w nas

Najpiękniejszy sen w moim życiu skarbie,
Może Ci się kiedyś przyznam jak Cię pragnę 
Słuchasz tego i nie wiesz, że to do Ciebie
Wysyłam Ci link, odpal i oszalejesz

Tak mi się podobasz, ale czuję niedostępność
Poczekam, kiedyś zrobimy to na pewno
Póki co nie chce się budzić, jest kozacko
Wkręcam się, chyba aż za bardzo

Nie, nie za bardzo, bo jest zajebiście
Marzenia się spełniają właśnie teraz w tym śnie
Może kiedyś zrozumiesz, jak zależy mi na Tobie
Dobra, nie budźcie mnie bo jest ogień!

Bo ja za Tobą szaleję 
Nie wiem co się ze mną dzieje
To nie jest takie proste
Ja nie potrafię o Tobie zapomnieć
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