
DKA & Mikut, Wspomnienia
Samotna r&amp;oacute;&amp;#380;a na p&amp;oacute;&amp;#322;ce czeka przywo&amp;#322;uje me wspomnienia z bardzo daleka z tamtych dni co przep&amp;#322;yn&amp;#281;&amp;#322;y jak rzeka dalej czeka a czas nie zwleka ci&amp;#261;gle ucieka Przywo&amp;#322;uje te chwile wsp&amp;oacute;lne spacery w&amp;#281;dr&amp;oacute;wki rowery dlaczego to nie wraca do jasnej cholery frustracja tutaj niczego nie zmieni wszystkie uczucia w kolorze czerwieni 
Czas mija szybko traci to wszystko t&amp;#281;skni&amp;#281; za chwil&amp;#261; za (pomy&amp;#347;ln&amp;#261;) wierz&amp;#281; we wspomnienia wiatr wieje teraz pusto mam w g&amp;#322;owie pe&amp;#322;no na przemian 
Czas zmienia wszystko wcze&amp;#347;niej tyle plan&amp;oacute;w teraz gra&amp;#263; musz&amp;#281; sam &amp;#380;ycie jak boisko a mia&amp;#322;o by&amp;#263; tak pi&amp;#281;knie jak w San Francisco 
Jak w San Francisco DKA DKA Wiesz dobrze czas leci jak &amp;#322;a&amp;#324;cuch swoje ogniwa tu pleci swej sieci patrzysz ma&amp;#322;e dzieci za 70 lat nie b&amp;#281;dzie na tym &amp;#347;wiecie minie wszystko jak dobre wino zapomnisz o nas naszym &amp;#380;yciu razem z chwil&amp;#261; czasy min&amp;#261; od&amp;#322;o&amp;#380;ysz to na strych zapomnisz nie b&amp;#281;dziesz zna&amp;#322; na wylot nie b&amp;#281;dzie tego co kiedy&amp;#347; by&amp;#322;o co mia&amp;#322;o urok mia&amp;#322;o sw&amp;oacute;j styl swoje 5 minut 
Mam w sercu to te wspomnienia jako&amp;#347; pusto w &amp;#380;yciu na &amp;#347;cianie nie ma mego cienia nie ma &amp;#380;ycia bez tworzenia nie ma histy bez marzenia wiesz dobrze nie ma duszy bez zbawienia sprawd&amp;#378; to 
Samotna r&amp;oacute;&amp;#380;a na p&amp;oacute;&amp;#322;ce czeka przywo&amp;#322;uje me wspomnienia z bardzo daleka z tamtych dni co przep&amp;#322;yn&amp;#281;&amp;#322;y jak rzeka dalej czeka a czas nie zwleka ci&amp;#261;gle ucieka 
Mam w sercu to te wspomnienia jako&amp;#347; pusto w &amp;#380;yciu na &amp;#347;cianie nie ma mego cienia nie ma &amp;#380;ycia bez tworzenia nie ma histy bez marzenia wiesz &amp;#380;e nie ma duszy bez zbawienia sprawd&amp;#378; to 
2003 DKA i debiut Tymczasem tymczasem 2003 DKA i debiut 2003 DKA i debiut 2003 
Przywo&amp;#322;uje te chwile wsp&amp;oacute;lne spacery w&amp;#281;dr&amp;oacute;wki rowery dlaczego to nie wraca do jasnej cholery frustracja tutaj niczego nie zmieni wszystkie uczucia w kolorze czerwieni 
Czas mija szybko traci to wszystko t&amp;#281;skni&amp;#281; za chwil&amp;#261; za (pomy&amp;#347;ln&amp;#261;) wierz&amp;#281; we wspomnienia wiatr wieje teraz pusto mam w g&amp;#322;owie pe&amp;#322;no na przemian 
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