
S.T.O.K, Nigdy nie zapomn
Nigdy Nie zapomn&amp;#281; chwil wsp&amp;oacute;lnych sp&amp;#281;dzonych z Tob&amp;#261; Jeste&amp;#347; osob&amp;#261;, kt&amp;oacute;rej zawsze da&amp;#322;bym wszystko Moje ciep&amp;#322;o i uczucie, pragn&amp;#281; by&amp;#263; tak blisko obok Ciebie Ukochana masz co&amp;#347; w sobie, Dobrze wiesz malutka ten kawa&amp;#322;ek dedykuje Tobie Je&amp;#347;li wci&amp;#261;&amp;#380; nie wierzysz przypomn&amp;#281; Ci Boline Pierwsza &amp;#322;awka i zwierzenia czy Ci&amp;#281; zmuszam do my&amp;#347;lenia To uczucia tak pi&amp;#281;kne nie do zapomnienia Spacery wieczorami oraz u&amp;#347;miech na Twej twarzy Najpi&amp;#281;kniejsze czasy jakie mog&amp;#322;y si&amp;#281; przydarzy&amp;#263; mi Nie pami&amp;#281;tam tych moment&amp;oacute;w by&amp;#347;my byli &amp;#378;li Wszystko by&amp;#322;o dopi&amp;#281;te do samego ko&amp;#324;ca Kiedy przyjdzie ta potrzeba stan&amp;#281; jako Tw&amp;oacute;j obro&amp;#324;ca Nigdy z&amp;#322;ego s&amp;#322;owatak szacunek i sentyment mam Mog&amp;#281; powiedzie&amp;#263; &amp;#380;e na wylot Ci&amp;#281; ju&amp;#380; znam I bez ko&amp;#324;ca sobie wmawiam jeszcze rade dam Mo&amp;#380;e Ty masz inne zdanie nie poradz&amp;#281; nic ju&amp;#380; na nie Wiem natomiast jedno &amp;#380;yj z w&amp;#322;a&amp;#347;ciwym przekonaniem  (&amp;#380;yj z w&amp;#322;&amp;#261;&amp;#347;ciwym przekonaniem) Teraz ten utw&amp;oacute;r Tobie dedykuje, czy wiesz dlaczego? Bo na to zas&amp;#322;ugujesz Szanuj swe wybory, gdy nie trzeba ich nie zmieniaj, Nigdy Ciebie nie zapomn&amp;#281; i b&amp;#281;d&amp;#281; docenia&amp;#322; 2x Tak tego Ci dzi&amp;#347; &amp;#380;ycz&amp;#281; &amp;#380;yj z w&amp;#322;a&amp;#347;ciwym przekonaniem, A co na pewno ma sta&amp;#263; si&amp;#281; to si&amp;#281; stanie Masz kogo&amp;#347; innego na swym &amp;#347;licznym oku On jest teraz g&amp;oacute;r&amp;#261; a ja ju&amp;#380; jestem z boku Nie jestem typem s&amp;#281;ka co zabiega o twe wzgl&amp;#281;dy Mamy teraz r&amp;oacute;&amp;#380;ne drogi, Ty tamt&amp;#281;dy a ja t&amp;#281;dy Chodzi w&amp;#322;a&amp;#347;nie o to &amp;#380;e na si&amp;#322;&amp;#281; nic nie robi&amp;#281; A tym utworem w zadek te&amp;#380; nie wchodz&amp;#281; Tobie Pragn&amp;#281; Ci ukaza&amp;#263; moje my&amp;#347;li i uczucia &amp;#379;e jeste&amp;#347; wiele warta nie jak guma do &amp;#380;ucia Ty &amp;#380;yjesz m&amp;#322;odo&amp;#347;ci&amp;#261;, zabaw&amp;#261; i chwilami Mo&amp;#380;e to i dobrze bo, ja troch&amp;#281; wspomnieniami Ale lubi&amp;#281; patrze&amp;#263;, kiedy &amp;#347;wiecisz promieniami A ja czyje si&amp;#281; wtedy jak Amor ze skrzyd&amp;#322;ami S&amp;#322;o&amp;#324;ce jeste&amp;#347; cudownatak to nie &amp;#347;ciema Przyjazd W&amp;#322;ochy, co jest grane nie do przewidzenia Nokia wiadomo&amp;#347;ci i to wszystko znik&amp;#322;o nie ma Tw&amp;oacute;j numer jest widziany mile powodzenia (Nokia wiadomo&amp;#347;ci i to wszystko znik&amp;#322;o nie ma Tw&amp;oacute;j numer jest widziany mile powodzenia) Teraz ten utw&amp;oacute;r Tobie dedykuje, czy wiesz dlaczego? Bo na to zas&amp;#322;ugujesz Szanuj swe wybory, gdy nie trzeba ich nie zmieniaj, Nigdy Ciebie nie zapomn&amp;#281; i b&amp;#281;d&amp;#281; docenia&amp;#322; 2x (i b&amp;#281;d&amp;#281; docenia&amp;#322;)
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