
Endefis & Pezet, Chwile
Tych pi&amp;#281;knych chwil nie zapomnie&amp;#263;, nie zapomnie&amp;#263;...
Sprawy w pami&amp;#281;ci, na kt&amp;oacute;re patrzysz przez palce
okruchy wspomnie&amp;#324;, widoczne nie jak &amp;#347;wist na kartce
kt&amp;oacute;re chcesz zamaza&amp;#263;, niewidocznym zdarzeniem
co odejdzie w zapomnienie, do ko&amp;#324;ca nie wiem
co w pami&amp;#281;ci zostanie, wyszycie eminencjami
aby pami&amp;#281;ta&amp;#263;, ile za nami, co przed nami
pi&amp;#281;knych chwil nie zapomnie&amp;#263;, te&amp;#380; cofa&amp;#322;em si&amp;#281; my&amp;#347;lami
gdzie karty historii, zapisane prze&amp;#380;yciami
mn&amp;oacute;stwo ludzi fa&amp;#322;szywych, dzi&amp;#347; ju&amp;#380; zaszufladkowanych
pe&amp;#322;no tajemnic w&amp;#322;asnej wyobra&amp;#378;ni
niekt&amp;oacute;rych dra&amp;#380;ni
dobra pami&amp;#281;&amp;#263; do wrog&amp;oacute;w, kt&amp;oacute;rzy podstawiali nog&amp;#281; 
autorytetem podwy&amp;#380;szanym, zgubili sw&amp;#261; drog&amp;#281;
dobrze s&amp;#322;yszane, wnioski pochopne
i oceniania zbyt roztropne
wszystko zawarte w pami&amp;#281;ci, nie miga blask &amp;#347;wiate&amp;#322;
gdzie w miejskim bloku, codzienno&amp;#347;&amp;#263; miesza si&amp;#281; z fartem
ludzkie intencje, studiowane na podstawie pami&amp;#281;ci
zapami&amp;#281;taj, do szczero&amp;#347;ci nie wystarcz&amp;#261; dobre ch&amp;#281;ci
Nie m&amp;oacute;w nic, wszystko wiem. 
ci&amp;#281;&amp;#380;ko &amp;#380;y&amp;#263;, gdzie jest tlen?
co jest czym? dobro z&amp;#322;em? dobrem z&amp;#322;o?
kto jest kto? 
na kogo mo&amp;#380;esz liczy&amp;#263;?
sp&amp;oacute;jrz w przesz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263;, znajd&amp;#378; sens
ilu ludzi nienawidzisz? cho&amp;#263; byli spe&amp;#322;nionym snem
teraz s&amp;#261; tylko t&amp;#322;em i zostaj&amp;#261; ci wspomnienia
wr&amp;oacute;&amp;#263; pami&amp;#281;ci&amp;#261; i zapomnij, w przesz&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; zamie&amp;#324; to.
to marzenia sprawiaj&amp;#261;, &amp;#380;e mi&amp;#281;kko l&amp;#261;dujesz, wiem to
w ko&amp;#324;cu jest puent&amp;#261; to, by spowolni&amp;#263; &amp;#380;ycia tempo
pami&amp;#281;tasz? Starzy przyjaciele, by&amp;#322;e dziewczyny
a teraz tylko wkurwiasz si&amp;#281;, gdy ich widzisz
tylko pami&amp;#281;&amp;#263; jest klisz&amp;#261; z tamtych czas&amp;oacute;w,
cho&amp;#263; by&amp;#347; chcia&amp;#322; oni si&amp;#281; nie licz&amp;#261;. Ju&amp;#380; nie skr&amp;oacute;cisz dystansu,
oni ci&amp;#281; nie s&amp;#322;ysz&amp;#261;, wi&amp;#281;c ratuj te momenty,
kt&amp;oacute;re zawsze chcia&amp;#322;by&amp;#347; zachowa&amp;#263; w swej pami&amp;#281;ci
szanuj wspomnienia, nigdy nie wystawiaj ich na pr&amp;oacute;b&amp;#281;,
bo tylko one nie odchodz&amp;#261; tak, jak ludzie
Bardzo dobrze policzy&amp;#322;em i nie zapomnia&amp;#322;am
wszystkich chwil, kt&amp;oacute;re zachowa&amp;#322;y si&amp;#281; ca&amp;#322;e
moralnego kaca za to wszystko mam m&amp;#281;czy&amp;#263;?
co jak bumerang wraca i nie przepada z pami&amp;#281;ci. 
nie da sie przekr&amp;#281;ci&amp;#263; przesz&amp;#322;o&amp;#347;ci obraz&amp;oacute;w,
od razu jedno chcia&amp;#322;o by sie zapomnie&amp;#263;. 
jak olimpijskie ognie te wspomnienia nie gasn&amp;#261;.
a chor&amp;#261; jazd&amp;#261; z powodu tempa. 
nie pami&amp;#281;ta&amp;#263; poprzedniego dnia to jest m&amp;#281;ka. 
o bliskich pami&amp;#281;&amp;#263; to zawsze rzecz &amp;#347;wi&amp;#281;ta. 
a w codzienno&amp;#347;ci odm&amp;#281;tach &amp;#322;atwo jest zapomnie&amp;#263; 
co nie odciska pi&amp;#281;tna czasem sp&amp;#322;ywa po mnie 
i te&amp;#380; ci&amp;#261;gle m&amp;oacute;wi&amp;#261; i pami&amp;#281;tam dobrze. 
sami sie gubi&amp;#261; ale m&amp;oacute;wi&amp;#261; &quot;sk&amp;#261;d&amp;#380;e&quot;.
mnie sie przecie&amp;#380; nie &amp;#347;ni&amp;#322;o, ja pami&amp;#281;tam to wszystko. 
z 'Jelonek' ch&amp;#322;opaczyna ze wspomnie&amp;#324; walizk&amp;#261;.
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