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Bez w&amp;#261;tpienia wszystko si&amp;#281; zmienia, to bez znaczenia
&amp;#346;wiat nieuchronnie d&amp;#261;&amp;#380;y do unicestwienia
&amp;#379;ycie to wy&amp;#347;cig, dzika gonitwa my&amp;#347;li
Znika pod formularzami ludzka psychika 
Ej, zaczekaj! Ej, nie uciekaj!
Bo za nied&amp;#322;ugo braknie miejsca na cz&amp;#322;owieka
Nowa epoka walk i chronicznych stres&amp;oacute;w,
Ciemnych interes&amp;oacute;w, maili, sms-&amp;oacute;w
&amp;#379;ycie w po&amp;#347;piechu, &amp;#380;ycie na wdechu p&amp;#322;ynie
Cz&amp;#322;owieku, we&amp;#378; zastan&amp;oacute;w si&amp;#281; przez chwil&amp;#281;
Ile mo&amp;#380;na straci&amp;#263;, czego nie da si&amp;#281; zobaczy&amp;#263; w biegu
Ka&amp;#380;da &amp;#322;&amp;oacute;d&amp;#378; czasami cumuje przy brzegu
Ja lewituj&amp;#281; mi&amp;#281;dzy czasem a przestrzeni&amp;#261;
Sopranem a basem, niebem a ziemi&amp;#261;
To m&amp;oacute;j Eden, wy&amp;#322;apuj&amp;#281; elementy, momenty
Proste drogi, szalone zakr&amp;#281;ty
Moda, TopTrendy, trzymam si&amp;#281; z boku
Nie mam kompleks&amp;oacute;w ch&amp;#322;opca z szarych blok&amp;oacute;w
&amp;#379;ycie urok&amp;oacute;w daje wiele dla ludzko&amp;#347;ci, 
Zwalniam, nakaz ograniczenia pr&amp;#281;dko&amp;#347;ci.
ref. Cho&amp;#263;by m&amp;#281;drc&amp;oacute;w stu, a&amp;#380; do utraty tchu
Pragn&amp;#281;&amp;#322;o biec za kruchym szcz&amp;#281;&amp;#347;ciem
Zatrzymaj si&amp;#281; i chwytaj dzie&amp;#324;, man
Nim dotrzesz do kresu bram / x2
Ja po&amp;#347;r&amp;oacute;d wszystkich jak obserwator
Wy&amp;#322;apuj&amp;#281; wzrokiem chwile tak jak fotoamator
Widz&amp;#281; jak ludzie wok&amp;oacute;&amp;#322; mnie wci&amp;#261;&amp;#380; za czym&amp;#347; goni&amp;#261;
Trwoni&amp;#261; ten moment ciszy, dla nich cisza jest agoni&amp;#261;
Za czym i po co ta ci&amp;#261;g&amp;#322;a gonitwa? 
By wyrwa&amp;#263; co&amp;#347;, po co ta wielka bitwa?
Po co ten wy&amp;#347;cig, jaka nagroda? 
&amp;#379;e ka&amp;#380;dy gna na o&amp;#347;lep nie patrz&amp;#261;c jaka przeszkoda
A szkoda, bo na chwil&amp;#281; warto si&amp;#281; zatrzyma&amp;#263;
Metoda ta jest dobra &amp;#380;eby nie przegina&amp;#263;
Z tym ca&amp;#322;ym zgie&amp;#322;kiem, kt&amp;oacute;ry nas otacza
Jest taki moment zapomnienia i co&amp;#347; on oznacza
&amp;#379;e trzeba chcie&amp;#263;, trzeba mie&amp;#263; jakie&amp;#347; proste cele
Warto&amp;#347;ci, kt&amp;oacute;re potrafi&amp;#261; zmieni&amp;#263; wiele
Pozosta&amp;#263; marzycielem wyrwanym z t&amp;#322;umu
Cho&amp;#263; m&amp;oacute;wi&amp;#261;, &amp;#380;e jeste&amp;#347; niespe&amp;#322;na rozumu
Nie trzeba biega&amp;#263; za tym co jest dzi&amp;#347; na topie
Ja ju&amp;#380; si&amp;#281; zatrzyma&amp;#322;em, nie wpadam w utopi&amp;#281;
Wi&amp;#281;c radz&amp;#281; ci cz&amp;#322;owieku, zwolnij ten bieg zdarze&amp;#324;
Bo pr&amp;#281;dko&amp;#347;&amp;#263;, kt&amp;oacute;r&amp;#261; jedziesz pozbawi ci&amp;#281; marze&amp;#324;
ref. Cho&amp;#263;by m&amp;#281;drc&amp;oacute;w stu, a&amp;#380; do utraty tchu
Pragn&amp;#281;&amp;#322;o biec za kruchym szcz&amp;#281;&amp;#347;ciem
Zatrzymaj si&amp;#281; i chwytaj dzie&amp;#324;, man
Nim dotrzesz do kresu bram / x2
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