
Zwierzchowski ft. florek, miłość bez granic
Kiedyś ktoś mi powiedział, że miłość można okazywać na różne sposoby tak naprawdę
I wydaje mi się, że muzyka jest tego idealnym przykładem
Przekazuję ten utwór w wasze ręce, napisany w emocjach
Kochajcie się, szanujcie się, bądźcie z nami
Overside na zawsze

Nie chcę już ukrywać żadnych złych emocji
Zapomniałem jak się kocha, chyba w sumie miałem dosyć
Mnie problemy przytłaczały, po co miałem o tym mówić
Wokół ziomy mnie pytali &quot;czemu Adrian taki smutny?&quot;
Dziś odstawię wszystko na bok
Będziesz moją najpiękniejszą damą
Nie chcę więcej Cię stracić
Zrobiłaś mi iskrę szczęścia, nie pozwolę dziś jej zgasić

RED x2
Nie podzieli nas już czas, ja wiem
Jesteś moją, moją małą, którą dzisiaj chcę
Mimo tego, że czasem czuję ból
To dzisiaj pojawiasz się w każdym z moich snów

Chcę dziś Ciebie móc kochać, jak ze snów

Jak mówię, że jesteś tą jedną jedyną to pamiętaj, że zawsze będziesz
Będę się starał o Ciebie, ja po każdej kłótni będę brać lekcję
Nie potrafię żyć bez Ciebie, nie potrafię żyć naprawdę
Słowa postradam, ale wtedy mówią tą 
najgorszą prawdę
Nauczmy się kochać i wybaczać błędy to wtedy świat nabierze barw
Jak powiem, że gdzieś Cię zabiorę to kochanie naprawdę będę Cię brał
Bo ile razy mogę zranić?
Ile razy to naprawić?
Nasza miłość nie zna żadnych granic
Jak za dużo powiem to pewnie zrozumiesz i wtedy będzie lepiej nam
Jak opowiem Tobie tą smutną historię to proszę Cię tylko nie płacz
Miłość jest tak jak narkotyk, bo gdy uzależnia to nie chce przestać
A gdy chemia jest między nami to będzie pozwala nam wpadać w trans
Mogę być superbohaterem i mogę ocalić Twój smutny świat
Chodź, podaj mi rękę i może razem w końcu dotkniemy tych wszystkich gwiazd
Jesteś mą siłą, jesteś mą duszą
Żyjmy razem, ponad wszystko
Mam jedno marzenie - żeby wyszło
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Nie podzieli nas już czas, ja wiem
Jesteś moją, moją małą, którą dzisiaj chcę
Mimo tego, że czasem czuję ból
To dzisiaj pojawiasz się w każdym z moich snów
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