За теб живях...
Появи се в живота ми като с магия и вдъхна смисъл в мен.
Една любов незабравима една-едничка беше ти за мен.
Обикнах те повече от всичко, дори от мен самия.
Сърцето подарих ти и с доверие, любов и сила обградих те.
Преживяхме много, добро и лошо, но ти винаги помни:
Една любов в този свят си имам, една-едничка си ми ти,
но ето, че дойде и ден, в който всичко се обърна,
Предаде ме и много ме боли.
Една-едничка ти ми беше,
но животът с други ме смени,
Знам, човешко е да се греши.
Но ето, че животът се изплъзва и сам-самичък ме остави ти.
Сега стоя пред теб на колене,
сломен от време, болка и сълзи,
с душа разбита и сърце на две,
Аз казвам ти, че те обичам и пак стоя на колене,
Помни ме, слънце мое, помни ме с доброта.
Помни, че ти простих, помни за любовта.
И знай, че ден ще дойда там някъде във вечността,
отново ще те срещна и ще излекуваш моята душа!
Помни, обичам те, слънце, и за теб живях...
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Една любов...
Боли когато си предаден,
Боли от свой да си наранен,
Боли когато си самотен,
Боли жестоко мъката в мен,
Една любов си имах,
Една любима беше ти,
Една която ме рани за трима,
Една за която не спира да боли,
Живот ли бе да го опишеш,
Без радост без щастие сега,
Боли и не спира да боли ме,
Във мен остана само празнота,
Но аз обичах те безкрайно,
Обичам те така и сега,
Но знай любов аз повече немога,
Без теб живота е просто празнина,
Боли и пак боли за тебе,
Обичам те но нямам вече време,
Сърцето празно си отива,
За теб тъжи любима,
Обичам те помни,
И знай за теб най-много ме боли....
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Един живот...
Животът кратък е помни,
Живей го страстно без сълзи,
Съдбата твоя приеми,
И в мигом сълзите си спри,
Помни обичам те до гроб,
За цял житов оставам аз твой верен роб,
И колкото и както да си ме ранила,
Безсилен съм и пак сълзите ти ще трия,
Обичам те помни не го забравяй,
Помни как единствен аз не те предадох,
За теб душата си съм дал,
Сърце болящо но не ми е жал,
Че точно в теб се влюби,
Обичам те и пак във теб аз бих се влюбил,
И знай до теб съм до самият край,
И знай обичам те за мен ти си най,
Живота свой аз пак ще дам,
За да живееш ти отново в плам,
И знам че пак ще ме боли,
Обичам те и няма да те пусна дори душата да гори,
Живот един е знай това,
Животът кратък е живей го страстно без сълзи....
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На ряздяла...
Живял ли си приятелю в илюзия,
Живвял ли си потънал в самота,
Сега ще ти разкажа моята история,
Сега ще ти разкажа аз за любовта....
Появи се Тя приятелю,
Дойде в живота ми като с магия,
За нула време тя плени ме,
Сърцрто мое разтуптя,
И обикнах я приятелю Обичам я но да,
Дойде и ден приятелю когато всичко промени се,
Дойде денят да тъна в самота,
В годините добри и лоши бяхме,
Обичах я приятелю обичам и сега,
Но жестоката измама донесе болка в моята душа,
И скитам се приятелю като блудник в ноща,
С душа ранена отново търся нейната топлина,
Незнам какво да сторя незнам каква е таз съдба,
Да плачеш като бебе за изкупление на грешната и душа,
И отново да обичаш и без капка свян,
На нея аз се вричам и живота мой ще дам,
Но в този ден се питам колко повече да дам,
Душа и сърце който я обичат
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Просто жена...
Една жена ранена не спира да тъжи,
Една жена не оценена за грешния човек крещи,
Денем силна е а нощем плаче,
И не спира да боли,
За сърцето и ранено за всичките сълзи,
От мен приятелю да знаеш,
Жена не трябва да тъжи,
Жената трябва да сияе без болка без сълзи,
Една едничка на всета е тази истинска любов,
Една едничка и това е не струва нито гордост нито его,
Това приятелю жена е тя силна е дори без теб,
Потънала в сълзи ще оцелее и пак с усмивка денем ще лети,
От мен да знаеш за Жената не трябва да тъжи,
Жена трябва да се обича без болка без сълзи,
Кралица твоя тя да бъде за теб единственна дори,
С сърце горящо не разбито ден след ден да сбъдваш нейните мечти,
Жената трябва да е слаба а силният да бъдеш ти,
Жената обич заслужава и щастие дори звезди.
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