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Le enkrat sem, sem resnično te ljubil,
le enkrat sem dal ti svoje srce.
Ne reci mi, da si znova želiš me,
ne reci mi, naj znova vrnem se.
Le enkrat sem ljubil, le enkrat samo.
Le enkrat sem ljubil, ljubil te lahko.
Le enkrat sem ljubil, le enkrat samo.
Le enkrat sem ljubil, ljubil te močno.
Kot da sanje so bile to poletje,
ti si za vedno odšla.
Ostal je le spomin na poletje
in tisti prvi poljub.
Zame sonce je zašlo to poletje,
v meni še vedno živi
vsa ljubezen ta, ki rodila je
nama prvi poljub.
In ko sonce bo sijalo,
kot vedno bo vse lepo,
le morje bo šepetalo,
da tu več tebe ne bo.
Vem, da nikdar več ne bo to poletje
vrnilo se v najin objem.
Ostal bo le spomin na poletje
in tisti prvi poljub.
Ti si zame rojena bila, le zame ti.
V tebi našel sem vse, kar hotel sem imeti na svoji poti.
Ti ostala boš moja vse dni in vse noči,
pa čeprav bodo vojne, viharji in ogenj, ob meni boš ti.
Pa tudi če se vse spremeni, ti boš ostala,
v mojem srcu edina boš ti,
v mojih mislih za vse večne dni.
Pa tudi če se vse spremeni, ti boš ostala,
v mojem srcu zapisana si
vse do konca teh dni.
Vse pravice pripadajo avtorju besedila.
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Res morda nisem ljubil,
kot bi moral te ljubiti.
Res morda nisem vedel,
da težko te bo zgubiti.
A zdaj vem, ko izgubljam te,
da sem tebe vedno ljubil le.
V mojih mislih si le ti,
v mojih mislih si le ti.
Reci mi, reci mi, da ta ljubezen še živi,
ti si vse, ti si vse, kar sem imel,
zdaj prosim te, vrni se.
Ko sva spoznala se tiste decembrske noči,
nisem si mislil, da bodo jokale te oči.
Rekla si mi takrat, da si želiš me za vse dni,
da me ljubiš, da bila bi moja ti.
Bilo je krivo le vino,
da sva ljubila se tiste noči,
da si ljubezen dala mi ti,
je bilo krivo vino.
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