
Dj Decibel Presents Peter, 4 sierpnia
Gdzie jest prawo na to aby zabierac mlodych
powiedz w jakiej czesci moze na to ktos pozwolic,
Boze wytlumacz bo tylko Ty mozesz
20 lat zaczynal zyc i taki koniec,
kruche jest zycie w takich chwilach przypomina
zeby sie zatrzymac i przemyslec ton ryzyka,
nie trzeba bylo duzo a teraz juz za pozno
co sie stalo nie odstanie Boze przyjm go,
w zasadzie juz tam jest u Ciebie i patrzy na nas
napewno gdybys cofnal czas to On nie wsiadl by do auta,
tutaj przeciez miedzy nami byl potrzebny
w glebi jego duszy byla iskra nadzieji,
chcial przezyc tak samo wszyscy tego chcieli
a teraz droga na cmentarz by go odwiedzic,
czemu tak musialo byc przeciez byl mlody
a moze poprostu tyle dni mial przeznaczonych...
Ref: Nie mozna w to uwierzyc powiedz ile jeszcze trzeba
aby takie tragedie nigdy nie mialy miejsca,
w srodku cos sie dzieje na sama mysl przeszywa
w naszej pamieci zyje dalej bo nas laczyla przyjazn,
wszystkie te chwile ktore sa bezcenne
nawsuwaja tyle wspomnien ze zawsze bedziesz,
pozostaniesz zawsze wypalilo sie to w sercach
na zawsze Adrian bedziesz z nami pamietaj...
Dlaczego druga szanse dostaja tylko wybrani
a nie Ci co pragna zyc i obiecaja zmiany,
wychodzi na to ze jednak taki prezent ma limit
tylko dlaczego zli ludzie dostaja czesciej niz uczciwi,
nierowno rozdane Panie nie wiem o co chodzi
ale prosze Cie spojrz co wywoluje w ludziach pomnik,
a to co sie przechodzi to wie osoba
jestesmy tylko ludzmi ale potrafimy kochac,
daj nam kochac i pozwol sie nacieszyc
a jak mamy umierac to na starosc i wsrod dzieci,
swoich pociech bo taka jest kolej
a nie wtedy gdy dziecko umiera mamie sam powiedz,
Ty tu rzadzisz nie potrafie sie sprzeciwic
zadnej Twej decyzji ale zlosc przepelnia zyly,
moze tym grzesze ale zobacz z naszej strony
musimy z bezslinoscia i w bolu to znosic...
Ref: Nie mozna w to uwierzyc powiedz ile jeszcze trzeba
aby takie tragedie nigdy nie mialy miejsca,
w srodku cos sie dzieje na sama mysl przeszywa
w naszej pamieci zyje dalej bo nas laczyla przyjazn,
wszystkie te chwile ktore sa bezcenne
nawsuwaja tyle wspomnien ze zawsze bedziesz,
pozostaniesz zawsze wypalilo sie to w sercach
na zawsze Adrian bedziesz z nami pamietaj...
Tamten czas juz nie wroci chocby niewiem
bo nie ma takiej sily czlowiek jest czlowiekiem,
tesknoty nie opiszesz wokol wszystko rani
ale za to jestem pewien ze po smierci Go spotkamy,
w Bozym Domu bo jesli w to nie wierzyc
to powiedz jak takie tragedie przezyc,
na codzien Jego obraz bedzie niewatpliwie wraca&amp;#263; 
zawsze szczesliwy i usmiechniety Adrian...
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