
 

 

Marco Mengoni - Ad Occhi Chiusi 

 

Da quando ci sei tu 

la luce del mattino ha più colori 

e non mi sento più 

un piccolo silenzio fra i rumori, 

dell’amore non so niente 

conosco solo te 

sei il confine della mia pelle e al di là 

io penso che di più non c’è, 

 

Anche se non puoi tu sorridimi 

e sono pochi sai i miracoli 

riconoscerei le tue mani in un istante, 

ti vedo ad occhi chiusi e sai perché 

fra miliardi di persone ad occhi chiusi hai scelto me. 

 

Da quando ci sei tu 

non sento neanche i piccoli dolori 

ed oggi non penso più 

a quanto ho camminato per trovarti, 

resto solo adesso mentre sorridi e te ne vai 

quanta forza che mi hai dato non lo sai 

di spiegarlo non è facile. 

 

Anche se non puoi tu sorridimi 

sono pochi sai i miracoli 

riconoscerei le tue mani in un istante 

ti vedo ad occhi chiusi e sai perché 

fra miliardi di persone ad occhi chiusi hai scelto me. 

 

Anche se non puoi tu sorridimi 

sono pochi sai i miracoli 

riconoscerei le tue mani in un istante 

ti vedo ad occhi chiusi e sai perché 

fra miliardi di persone ho visto solo te 

fra miliardi di persone ho visto solo te. 



 

 

Marco Mengoni - Ad Occhi Chiusi 

Od kiedy jesteś ty 

Światło poranka ma więcej kolorów 

I nie czuję się już 

Jak mała cisza wśród hałasów 

O miłości wiem niewiele 

Znam tylko ciebie 

Jesteś granicą mojej skóry i poza nią 

Myślę, że nie ma nic więcej 

 

Nawet, jeśli nie możesz, uśmiechasz się do mnie 

Wiesz, cuda się zdarzają 

W mgnieniu oka rozpoznałbym twe dłonie 

Widzę cię z zamkniętymi oczami i wiesz, dlaczego 

Z miliardów ludzi z oczami zamkniętymi ty wybrałaś mnie 

 

Od kiedy jesteś ty 

Nie czuję najmniejszego bólu 

Dziś już nie myślę  

O tym jak wiele musiałem przejść, by znaleźć cię 

Teraz zostanę sam, podczas gdy ty uśmiechniesz się i odejdziesz 

Nie wiesz nawet ile siły dałaś mi 

Nie jest łatwo to wytłumaczyć 

 

Nawet, jeśli nie możesz, uśmiechasz się do mnie 

Wiesz, cuda się zdarzają 

W mgnieniu oka rozpoznałbym twe dłonie 

Widzę cię z zamkniętymi oczami i wiesz, dlaczego 

Z miliardów ludzi z oczami zamkniętymi ty wybrałaś mnie 

 

Nawet, jeśli nie możesz, uśmiechasz się do mnie 

Wiesz, cuda się zdarzają 

W mgnieniu oka rozpoznałbym twe dłonie 

Widzę cię z zamkniętymi oczami i wiesz dlaczego 

Pośród miliardów ludzi ja widziałem tylko cię 

Pośród miliardów ludzi ja widziałem tylko cię 
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