
Ajmi, Pami
Zwolnij popatrz niech to będzie tylko chwila
oglądnij się za siebie pomyśl o tym co już mija.
Chwila Ci ucieka marnujesz każdy cenny dzień.
Twoje życie - ciągły bieg..
W biegu zdarzeń tak pełnu tutaj biegu..
wielu ludzi w ciągłym pośpiechu.
Nie patrząc na to co się dzieje tutaj w koło
idą wciąż do przodu nie widząc nikogo.
Tyle przez to tracisz zastanów się przez moment..
Czy to jest warte by zapomnieć kim jest człowiek?
Jaka będzie tego cena gdy zapomną już o Tobie?
Zostaną im wspomnienia, o tak bliskiej osobie.
Tyle dla nich znaczysz czasem o tym pomyśl
Doceń ich obecność nie pozwól im zapomnieć
Bo kiedy wszystko stracisz oni będą blisko
Nawet w ich pamięci będziesz znaczył dla nich wszystko!
Ref/ Pamięć to coś więcej niż kilka krótkich myśli
zawsze dzięki niej będziesz w sercach swoich bliskich!
Nawet jeśli kiedyś świat dawno zapomni
ty będziesz żył dalej w każdym ze wspomnień / x2
Sama wiem jak to jest kiedy wszystko tracisz
gdy za swoje krzywdy przychodzi czas zapłacić
tyle smutków w oczach bliskich tylko z mojej winy
czasem myślę, że traktuję ich jak wszytskiemu winnych
błędy za mną idą nie mogę się ich pozbyć..
dopiero gdy coś stracę potrafię się ich wyzbyć
Często jest za późno by coś naprawić.. 
nie mogę się pogodzić, że mogłam tyle stracić..
Jesteś tak daleko, ale czuję Twą obecność!
Byłam jeszcze dzieckiem.. gdy przyszło czas się żegnać..
Może to mówiłam.. niewiele pamiętam..
Mam nadzieje, że wiesz - wiele Ci zawdzięczam!
Chcę nadrobić wszystko to co już straciłam..
Przez mój cały bieg i przez to, że z was kpiłam.
Wiem nie doceniłam wszystkich waszych starań..
Teraz będę lepsza, dla siebie i dla was!
Ref/ Pamięć to coś więcej niż kilka krótkich myśli
zawsze dzięki niej będziesz w sercach swoich bliskich!
Nawet jeśli kiedyś świat dawno zapomni
ty będziesz żył dalej w każdym ze wspomnień / x4
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