
Bądź mym słońcem w każdy dzień

Dzięki tobie jestem człowiekiem

Jesteś moim jedynym uśmiechem

Świecisz dla mnie jak słońce co dnia

Nasza miłość niech wiecznie trwa

Dzięki tobie czuję miłość

Taką szczerą i prawdziwą+

Bądź mym słońcem w każdy dzień

Bo bez ciebie nie ma mnie

Kiedy widzę cię co dnia

Czuję miłość w każdych snach

Bardziej bliżej nie da się

Być przy tobie w każdy dzień

Dajesz mi miłości natchnienie

I tę szczerą dziś nadzieję

Bo bez ciebie nie ma mnie

Bądź mym słońcem w każdy dzień
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Bez miłości umieram 

Do starości długo mi

Muszę jeszcze sobie żyć

Kto poszuka miłość mi

Abym miał szczęśliwe dni 

Miłość tego dzisiaj pragnę

Miłość ona jest za pasem

Tylko ona chciała być

Mieć w miłości dobre dni 

Ja odlecę dziś jak ptak

Powiedz czemu robisz tak

Czemu miłość mi zabierasz

Ja chcę jeszcze nie umierać 

Bez miłości umrę już

Bo bez niej życie sensu nie ma

Ona tylko jest szczęśliwa

Nie odchodź już miłości moja 
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Bez sensu

Bez sensu jest pisać tylko dla siebie

Bez sensu jest śpiewać tylko dla siebie

Bez sensu jest żyć tylko dla siebie

Codziennie budzę się z myślą, że nic mnie dziś 

nie spotka ciekawego 

Wszystko co mnie spotyka to tylko zwykły 

bezsensowny dzień

Bez żadnych szczęśliwych chwil

Bez sensu jest żyć bez ciebie

Bez sensu jest śnić bez ciebie 

Myślałem zawsze, że miłość jest w nas

Myślałem, że miłość jest najważniejsza

Myślałem, że dzieci się rodzą żeby je kochać

Żeby one nas kochały i były szczęśliwe 

7



Bezsenność

Moja bezsenność trwa bez końca

Niech już miłość będzie zawsze gorąca

Mam tak samo jak wy

Mam marzenia i niespełnione sny 

Tak długo trwała dziś ta noc

Jakby zegar zatrzymał się

Bezsenność jest tak wyczerpująca

Nie ma nawet trochę słońca 

Księżyc mocno w nocy świeci

Nie wiem co powiedzą dzieci

One zamyślone są

A ja chcę zasnąć wreszcie w tę noc 
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Będę żył z miłością tylko dla ciebie

Gdybym mógł cofnąć czas

Przywróciłbym naszą miłość

Zrobiłbym wszystko od nowa

Wszystko byłoby dłuższe

Niech nasza miłość trwa dłużej

Ona nie może być za szybka

Dziś jeszcze serce twoje przytulę

Będę z miłością wychwalał ciebie

Z twoim sercem będę śpiewał

Nie zapomnę nawet na chwilę o tobie

Nigdy nie przestanę myśleć o miłości

Będę żył z miłością tylko dla ciebie

Teraz kiedy lata upłynęły

Mógłbym o wszystkim nie myśleć

Mógłbym przestać czuć nasze serca

Moja miłość jest za silna, żeby ją wykreślić ot tak
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Bo jeśli chodzi o nas

Do wczoraj myślałem o tobie

A od dziś o mnie myślisz ty

Pamiętam jak twoje dłonie mnie dotykały

Jak bardzo wtedy inni byliśmy

Obydwoje w tej miłości cierpieliśmy

Tylko my nie mogliśmy tak żyć

Bo mogło być inaczej

Miłość mogła być inna

Teraz myślę o twojej twarzy

Myślę czasem o twoim sercu

I myślę o tym twoim głosie

Który zawsze śpiewał dla mnie

Teraz mogę być wdzięczny tobie

Nie miłości ani sobie

Bo jeśli chodzi o nas

To było coś więcej niż miłość
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