
Ik die niet leef (Io Che Non Vivo)

Music: Pino Donaggio

Lyrics: Vito Pallavicini

Publisher: Accordo Edizioni Musicali SRL

We zijn hier alleen

Zoals elke avond

Maar je bent treurig

En ik weet waarom

Ik weet dat je me wilt vertellen

Dat je niet gelukkig bent

Dat ik veranderd ben

En je mij wil verlaten

Ik die niet leef

Meer dan een uur zonder jou

Hoe kan ik bestaan

in een leven zonder jou

Je bent van mij, je bent van mij

en nooit had ik gedacht dat iets

Ons zou kunnen scheiden

Kom hier, luister naar mij

Ik hou van je

Stop ermee alsjeblieft

je bent nog steeds samen met mij

Ik die niet leef

Meer dan een uur zonder jou

Hoe kan ik bestaan

in een leven zonder jou

Je bent van mij, oh je bent van mij

Ik die niet leef

Meer dan een uur zonder jou

Hoe kan ik bestaan

in een leven zonder jou

Je bent van mij, je bent van mij, je bent van mij!
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Siamo qui noi soli

Come ogni sera

Ma tu sei più triste

Ed io lo so perché

So che tu vuoi dirmi

Che non sei felice

Che io sto cambiando

E tu mi vuoi lasciar

Io che non vivo

Più di un'ora senza te

Come posso stare

Una vita senza te

Sei mia, sei mia

Mai niente lo sai

Separarci un giorno potrà

Vieni qui, ascoltami

Io ti voglio bene

Te ne prego fermati

Ancora insieme a me

Io che non vivo

Più di un'ora senza te

Come posso stare
Una vita senza te
Sei mia, oh sei mia

Io che non vivo
Più di un'ora senza te
Come posso stare
Una vita senza te
Sei mia, sei mia, sei mia!
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