
L'amour

Światła miast, wieczory samotne
Czemu ty, czemu ty, czemu ty nie chcesz, 

Czemu mnie nie chcesz
Czemu nie mówisz nic, 

Nie odpowiadasz mi
Zmysły okradasz, 

Słów już nie dajesz mi
O jedno proszę cię

Na chwilę okłam mnie
Pozwól uwierzyć

Pozwól się cieszyć
Chcę znów być monami
Chociaż na kilka chwil

Chcę znów spróbować zbudować
Pozwól mi

Chcę znów l'amour

Myśl, każda myśl
Spokój burzy mi

Burzy i nie zatrzyma tego nic
Jak popiół znów rozsypuję się 

więc

Czemu ty, czemu ty, czemu ty milczysz
Jesteś mi wilkiem

Czemu odwracasz się
Ja ciągle wierzę, że
Za chwilę znowu 

Przypomnę ci jak to jest
I tylko proszę cię

Zostań na chwilę, dwie
Chcę znów być blisko
Oddam ci wszystko

Chcę znów być monami
Chociaż na kilka chwil

Chcę znów spróbować zbudować
Pozwól mi

Chcę znów l'amour

Czemu ty, czemu Ty, czemu ty nie chcesz, 
Czemu mnie nie chcesz
Czemu nie mówisz nic, 

Nie odpowiadasz mi
Zmysły okradasz, 

Słów już nie dajesz mi



O jedno proszę cię
Na chwilę okłam mnie

Pozwól uwierzyć
Pozwól się cieszyć

Powiedz znów monami
Nie zamykaj drzwi

Już nie wypraszaj mnie więcej
Pokażę Ci

Co to l'amour

Czemu Ty, czemu odchodzisz
Nie chcesz mnie znosić

Życie ucieka mi
Nie rozpoznaję dni
Jestem zmęczona

Tęsknota nie sprzyja mi
Daj mi chodź jeden dzień

Potem zapadnę w sen
Tobą oddycham

Bez ciebie znikam
Nie umiem sama być

Nie cieszy mnie już nic
Odejdę cicho, bez słowa

Lecz jeszcze dziś 
Daj mi l'amour

Myśl, nowa myśl
Spokój daje mi

Biegnę i nie zatrzyma mnie już nic
Z popiołów znów powstaję
Więc możesz biec ze mną

Jestem tuż za tobą
Wyciągam dłoń
Doganiam cię
Nie uciekaj mi

Iść, nie chcę iść
Nie każ proszę iść

Kiedy ja potrzebuję obok być
Popioły zasypują mnie

Proszę cie
Ranią mnie te słowa

Nie umiem już
Bez ciebie być
Zasypiam więc


