BECAUSE I LOVE YOU - Shakin' Stevens
If I got down on my knees and I pleaded with you
If I crossed a million oceans just to be with you
Would you ever... let me down?
If I climbed the highest mountain just to hold you tight
If I said that I would love you every single night
Would you ever... let me down?
Well I'm sorry if it sounds kinda sad, it's just that
Worried, so worried that you let me down
Because I love you, love you
Love you, so don't let me down
If I swam the longest river just to call your name
If I said the way I feel for you would never change
Would you ever.... fool around
Well I'm sorry if it sounds kinda bad, just that
Worried, 'cause I'm so worried that you let me down
Because I..... love you, love you
Well I'm sorry if it sounds kinda bad, just that
Worried, 'cause I'm so worried that you let me down
Because I love you, love you
mmm.. I Love you, love you... love you
===
tłumaczenie:
Jeśli uklęknę na kolana i będę Cię błagał
Jeśli przepłynę milion oceanów żeby tylko być z Tobą
Czy kiedykolwiek mnie zawiedziesz?
Jeśli wejdę na najwyższy szczyt, żeby być blisko Ciebie
Jeśli powiem, że kocham Cię każdej samotnej nocy
Czy kiedykolwiek mnie opuścisz?
Przepraszam jeśli to brzmi trochę smutno, chodzi o to
Martwię się, martwię że mnie zawiedziesz
Ponieważ Cię kocham, kocham
Kocham Cię ,więc mnie nie zawiedź
Jeśli przepłynę najdłuższa rzekę, żeby zawołać Twoje imię
Jeśli powiem że to co do Ciebie czuję nigdy się nie zmieni
Czy kiedykolwiek będziesz robić ze mnie głupka?

Przepraszam, jeśli to brzmi trochę źle, chodzi o to
Martwię się, martwię się że mnie zawiedziesz
Ponieważ Cie kocham, kocham
Kocham Cię ,więc mnie nie zawiedź
Przepraszam, jeśli to brzmi trochę źle, chodzi o to
Martwię się, martwię się, że mnie zawiedziesz
Ponieważ Cie kocham, kocham
Kocham Cię ,więc mnie nie zawiedź
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ZWOLNIJ - po polsku
(tyt. oryg.: BECAUSE I LOVE YOU - Shakin' Stevens)
(Muz.: Shakin' Stevens, sł. pol.: duet BoJan)
Gdy w pośpiechu rzucasz w przedpokoju mokry płaszcz,
gdy za mało czasu dziś, jak zwykle, dla mnie masz,
potem ziewasz - idziesz spać.
Rano znów to samo: biegasz, spieszysz się, by wyjść,
ja cię pytam, kiedy wrócisz - ty, jak zwykle, nic
nic nie mówisz, chowasz twarz.
Nie masz czasu, życie goni - ja wiem, rozumiem.
Zwolnij, proszę, zwolnij, wróćmy znów na start.
Bo ja cię kocham, kocham,
kocham, choć już nie ma szans.
Twój telefon wciąż zajęty, albo zasięg zgasł,
w domu tylko o tym mówisz, co załatwić masz,
ciągle biegniesz, gonisz czas.
Nie masz czasu, życie goni - ja wiem, rozumiem.
Zwolnij, proszę, zwolnij, wróćmy znów na start.
Bo ja cię... kocham, kocham....

Nie masz czasu, życie goni - ja wiem, rozumiem.
Zwolnij, proszę, zwolnij, wróćmy znów na start.
Bo ja cię kocham, kocham,
uu, bo cię kocham, kocham, kocham...

