
SONGY „ MARMALADE BOY
 
Den co den, čelím světu cizinc
Kam nepatřím, kde nemám
Je hezké mít někoho, na koho se mohu obrátit. 
Kdo tu vždy bude, starat se o mne
 
Refrén:  Co když nelze tu duhu p
Co když se můj nejmenší sen nenaplní
Jak můžu čelit všemu šílenství, 
Nevydržím ani den bez tebe
 
Město zdálo se být tolikrát, 
bez přátelské tváře, osamělé místo.
Je hezké vědět, že tu jsi, když t
A ty se budeš smát, to za to bude stát
 
Dotkni se mě a já přestanu 
Problém jak ve snu zmizí. 
Sleduj mě, jak má láska roste.
Neztratím tě, když jsi tak blízko
 
Sbor:  Neztratím tě, má lásko
 
Pokud můj přítel nedodrží polovinu sv
není zlý, jen zapomětlivý. 
Už na první pohled vím, 
že nedokážu žít bez tebe, jsi
 
KOI = LÁSKA 
 
Mám spoustu otázek, 
na které se tě chci tak moc zeptat
A tak ti je píši 
stále dokola 
v milostném dopise 
a přitom na tebe myslím. 
Ať budu kdekoliv, 
budu chtít být vždy vedle tebe
a sdílet s tebou vše, co miluješ
i to, co nenávidíš  
Chci o tobě vědět každý detai
a všechno s tebou sdílet. 
I když to nemusí být příjemné v
pro tvé dobro jsem ochoten 
i vědomě lhát. 
Jsem si jist, že nebudeš litovat.
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Splním ti toliko přání, 
co je na noční obloze zářivých hv
Chci být ten, co tě každý den
dokáže i maličkostmi rozesmá
Pokud nastane chvíle, 
že pocítíš beznaděj,  
vezmu tě do náručí 
a budu s tebou plakat. 
Za každých okolností zůstanu s tebou,
protože tě navždy a nade vše miluji.
Budu ti na blízku, 
držet tě za ruku 
na věky věků. 
Od nynějška společně  
kráčíme cestou lásky. 
Pamatuji si každé slovo,  
které jsi vyslovila. 
Stávám se člověkem,  
který tě stále více přitahuje.
I když ztratím odvahu, 
nezastavím se uprostřed.  
Najdu směr hned,  
jak pomyslím na tebe. 
Tvůj radostný úsměv  
mi dodává sílu jít dál. 
Slova, která jsem kdysi napsal, 
v průběhu let postupně zmizí.
Slova, která jsem kdysi vyslovil, 
v průběhu let postupně utichnou.
Slova, která ve správný čas,
ti napíši prstem na dlani, 
zůstanou na věky ve tvé pam
I kdyby všechno přestalo existovat,
budu šťastný, pokud tě budu mít 
po svém boku. 
Budu šťastný pokud tě budu moc vid
dotýkat se tě a milovat. 
Tato nekonečná (doslova) píse
je můj milostný dopis pro tebe.
Milostná píseň pro tebe, 
na světě jedinou, kterou miluji
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