
Dj Decibel, Takie chwile
Wszystko dla ludzi
Dobrze o tym wiem
Smutek, &amp;#380;al
Mija kolejny dzie&amp;#324;
U&amp;#347;miechn&amp;#261;&amp;#263; si&amp;#281; jest mi bardzo trudno
Wspomnienia wracaj&amp;#261;
Wiesz, m&amp;oacute;wi si&amp;#281; trudno
Jakie to uczucie
Domy&amp;#347;l si&amp;#281;
Jeste&amp;#347; z kim&amp;#347; 
Nagle to rozpada si&amp;#281; [rozpada si&amp;#281;]
Ha robie to wszak
Si&amp;#322;a niestworzona 
Nie wierz&amp;#281; ju&amp;#380; w s&amp;#322;owa [On i Ona]
On i Ona
Pami&amp;#281;tasz chwile? Schowaj do serca
Bo mi&amp;#322;osc zabija czasem jak morderca
Co z nami? To pytanie retoryczne
Bo lubi&amp;#281; zamienia&amp;#263; rzeczywisto&amp;#347;&amp;#263; w fikcj&amp;#281;
Jak teraz post&amp;#261;pisz? Prosz&amp;#281; Ci&amp;#281;
Wr&amp;oacute;c do mnie to jedyne wyj&amp;#347;cie [jedyne wyj&amp;#347;cie]
Tak pi&amp;#281;knie mia&amp;#322;o by&amp;#263; a tak nie by&amp;#322;o
Przemy&amp;#347;l sobie to i uwierz w mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;
Sp&amp;oacute;jrz czasem na nas jakby wczoraj
Wiesz co &amp;#378;le zrobi&amp;#322;e&amp;#347;? Sam sobie porad&amp;#378;
Ju&amp;#380; nie bedzie tak jak jest tak jak wtedy
Przekraczasz pr&amp;oacute;g mieszkania i bukiety
Zamykam rozdzia&amp;#322; &amp;#380;ycia go wymazuj&amp;#281;
Poczuj si&amp;#281; tak jak ja i wiesz co czuj&amp;#281;.
[Poczuj sie tak jak ja i wiesz co czuj&amp;#281;]
Pisz&amp;#261;c ten tekst za oknem p&amp;#322;acze deszcz
Nie pr&amp;oacute;buje pami&amp;#281;ci&amp;#261; dzisiaj wiac wstecz
Spr&amp;oacute;buj zrozumie&amp;#263; jak to jest
Gdy po policzkach sp&amp;#322;ywaja krople &amp;#322;ez
Ju&amp;#380; dla mnie najwa&amp;#380;niejsze priorytety
To tak jak wtedy wobec Ciebie chc&amp;#281; by&amp;#263; szczery
Ju&amp;#380; nie powiem Ci s&amp;#322;owa kocham
Bo gdy je wymawiam to jakbym przekln&amp;#261;&amp;#322; Boga
Jedno s&amp;#322;owo liczba nieparzysta
8 liter nadzieja rzecz oczywista
U&amp;#347;miech na Twej twarzy wiele znaczy
To tekst o Tobie, czy mi to wybaczysz?
Dr&amp;#281;czy Ci&amp;#281; sumienie, zastanawiasz si&amp;#281;
Mog&amp;#281; Ci&amp;#281; zapewni&amp;#263; nie chodzi o Ciebie
We&amp;#378; co masz wzia&amp;#263;, we&amp;#378; to do serca
I pro&amp;#347;ba ma. we&amp;#378; to zapami&amp;#281;taj [we&amp;#378; to zapami&amp;#281;taj]
Po tym co prze&amp;#380;y&amp;#322;em ju&amp;#380; teraz wiem, &amp;#380;e straci&amp;#263; to co pi&amp;#281;kne mo&amp;#380;na w jeden dzie&amp;#324; [jeden dzie&amp;#324;]
Te kilka s&amp;#322;ow kierowane w Twoj&amp;#261; stron&amp;#281; [uwierz mi]
Uwierz mi ja bez Ciebie &amp;#380;y&amp;#263; nie mog&amp;#281;
Dla Ciebie te s&amp;#322;owa to mo&amp;#380;e by&amp;#263;? 
Powiem jedno na pewno &amp;#380;e zn&amp;oacute;w nie mog&amp;#281; usn&amp;#261;&amp;#263; [zn&amp;oacute;w nie mo&amp;#380;esz usn&amp;#261;&amp;#263;]
Nie m&amp;oacute;w nic, pami&amp;#281;tasz tamte chwile?
Znasz juz mnie, ja wcale si&amp;#281; nie myl&amp;#281;
Tak pi&amp;#281;knie mia&amp;#322;o by&amp;#263; a tak nie by&amp;#322;o
Przemy&amp;#347;l sobie to i uwierz w mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;
Sp&amp;oacute;jrz czasem na nas jakby wczoraj
Wiesz co &amp;#378;le zrobi&amp;#322;e&amp;#347;? Sam sobie porad&amp;#378;
Ju&amp;#380; nie bedzie tak jak jest tak jak wtedy
Przekraczasz pr&amp;oacute;g mieszkania i bukiety
Zamykam rozdzia&amp;#322; &amp;#380;ycia go wymazuj&amp;#281;
Poczuj si&amp;#281; tak jak ja i wiesz co czuj&amp;#281;.
Nie my&amp;#347;l&amp;#281; przeciez wszystko przetrwa&amp;#263; razem
A los tak chcia&amp;#322; &amp;#380;e pozbawi&amp;#322; Nas tych marze&amp;#324; [pozbawi&amp;#322; Nas tych marze&amp;#324;]
Ka&amp;#380;da sekunda u mnie tak jak u Ciebie



Sp&amp;#281;dzamy je sami takie Nasze przeznaczenie
Zobacz, zrozum ja na prawd&amp;#281; si&amp;#281; zmieni&amp;#322;em
Jedyne czego pragn&amp;#281; by Twe &amp;#380;ycie by&amp;#322;o szcz&amp;#281;&amp;#347;liwe
Mimo to co dla Ciebie zrobi&amp;#322;em
Nie zapomn&amp;#281; tego bo jestem Ci to winien [bo jeste&amp;#347; mi to winien]
Otwierasz oczy patrzysz na &amp;#347;wiat
Przed nimi wspomnienia cho&amp;#263; tylko kilka dat
Pr&amp;oacute;bujesz je wymazac ale jak
&amp;#379;yjesz &amp;#347;wiadomo&amp;#347;ci&amp;#261; &amp;#380;e pozostanie &amp;#347;lad
&amp;#321;apiesz oddech w&amp;#322;&amp;#261;czasz &amp;#347;wiat&amp;#322;a awaryjne
Kolejny problem bo czuj&amp;#281; si&amp;#281; bezsilnie
Kolor s&amp;#322;onca to wieczorowa pora
Na Twej twarzy tylko &amp;#322;zy wina moja [wina Twoja]
Gdy by&amp;#322;as smutna to chcia&amp;#322;em zmieni&amp;#263;
A wiesz dlaczego? Bo potrafi&amp;#281; Ci&amp;#281; doceni&amp;#263;
Cz&amp;#281;sto powtarza&amp;#322;a&amp;#347; te &amp;#347;wi&amp;#281;te s&amp;#322;owa &amp;#380;e ca&amp;#322;e &amp;#380;ycie i dzie&amp;#324; d&amp;#322;u&amp;#380;ej b&amp;#281;dziesz mnie kocha&amp;#263;
Odesz&amp;#322;a&amp;#347; mowi&amp;#261;c mi jedno zdanie 
&amp;#379;ycie razem nie by&amp;#322;o Nam pisane
Ale jak to zrobi&amp;#263; mam kiedy tylko [Ciebie w sercu mam]
Tak pi&amp;#281;knie mia&amp;#322;o by&amp;#263; a tak nie by&amp;#322;o
Przemy&amp;#347;l sobie to i uwierz w mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;
Sp&amp;oacute;jrz czasem na nas jakby wczoraj
Wiesz co &amp;#378;le zrobi&amp;#322;e&amp;#347;? Sam sobie porad&amp;#378;
Ju&amp;#380; nie bedzie tak jak jest tak jak wtedy
Przekraczasz pr&amp;oacute;g mieszkania i bukiety
Zamykam rozdzia&amp;#322; &amp;#380;ycia go wymazuj&amp;#281;
Poczuj si&amp;#281; tak jak ja i wiesz co czuj&amp;#281;.
[poczuj si&amp;#281; tak jak ja i wiesz co czuj&amp;#281;]
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