
Dj Decibel Presents Peter, Po
Za te trzy lata kt&amp;oacute;re tworz&amp;#261; historie
za to liceum kt&amp;oacute;re przechodzi do wspomnie&amp;#324;
za wsp&amp;oacute;lne chwile prze&amp;#380;yte na co dzie&amp;#324;
dzi&amp;#281;kuje za najlepszych ludzi w tej szkole!
3 lata temu pami&amp;#281;tam to jak dzisiaj
1 wrze&amp;#347;nia nowa szko&amp;#322;a Lublin Kolej&amp;oacute;wka,
niepewny pocz&amp;#261;tek ale co&amp;#347; by&amp;#322;o w tych murach
co&amp;#347; co na 3 lata zatrzyma&amp;#322;o mnie tutaj
pierwsze chwile i odczucia w&amp;#347;r&amp;oacute;d nieznanych twarzy
teraz s&amp;#261; bezcenne najpi&amp;#281;kniejsze obrazy,
zatrzymam je tutaj gdzie stoi serce na stra&amp;#380;y.
Szko&amp;#322;a drugim domem nauczyciele rodzicami
tacy sami cho&amp;#263; za nami &amp;#347;wiat si&amp;#281; postarza&amp;#322;
kartki z kalendarza oblecia&amp;#322;y czas po&amp;#380;egnania
bo za rok o tej porze inni b&amp;#281;d&amp;#261; to przerabia&amp;#263;,
a ka&amp;#380;dy z nas na pewno b&amp;#281;dzie my&amp;#347;lami
z wami chocia&amp;#380;by gdziekolwiek &amp;#380;ycie go wyprawi,
z takimi wspomnieniami ka&amp;#380;dy da sobie rade
&amp;#380;ycie nas roze&amp;#347;le w inne strony sprawdzi&amp;#263; w boju
ale i tak go kocham &amp;#380;e miedzy wami by&amp;#263; pozwoli
Za te trzy lata kt&amp;oacute;re tworz&amp;#261; historie
za to liceum kt&amp;oacute;re przechodzi do wspomnie&amp;#324;
za wsp&amp;oacute;lne chwile prze&amp;#380;yte na co dzie&amp;#324;
dzi&amp;#281;kuje za najlepszych ludzi w tej szkole!
Pierwszy dzwonek w szkole nastawi&amp;#322; rytm serca
kt&amp;oacute;re mia&amp;#322;o bi&amp;#263; przez kolejne dni a&amp;#380; do czerwca
p&amp;oacute;&amp;#378;niej przerwa wakacje i znowu 10 miesi&amp;#281;cy
nie nauki ale tego za czym dzisiaj si&amp;#281; t&amp;#281;skni,
wspomnienia z uczuciem za ka&amp;#380;dym razem tyle dreszczy,
i ta &amp;#322;za kt&amp;oacute;ra w oku nie raz si&amp;#281; zakr&amp;#281;ci,
bo ka&amp;#380;dy dzie&amp;#324; by&amp;#322; tutaj now&amp;#261; przygod&amp;#261;
dzi&amp;#281;ki czemu 3 bp &amp;#347;wieci dzisiaj doros&amp;#322;o&amp;#347;ci&amp;#261;,
zamierza i&amp;#347;&amp;#263; w prz&amp;oacute;d ze swoim baga&amp;#380;em
kt&amp;oacute;ry nabyli&amp;#347;my tylko dzi&amp;#281;ki przez wasze staranie,
niekiedy by&amp;#322;o ci&amp;#281;&amp;#380;ko ale dali&amp;#347;my rade
bo z tak&amp;#261; dru&amp;#380;yn&amp;#261; nie wygra&amp;#322;by nawet Stalin
i Hitler by odpad&amp;#322; razem z Niemcami,
bo taka si&amp;#322;a drzemie w nas i w tych &amp;#347;cianach
niby zwyk&amp;#322;a szko&amp;#322;a a jednak dla mnie specjalna,
wszystko co by&amp;#322;o i &amp;#322;&amp;#261;czy&amp;#322;o nas b&amp;#281;dzie zawsze wraca&amp;#263;
Za te trzy lata kt&amp;oacute;re tworz&amp;#261; historie
za to liceum kt&amp;oacute;re przechodzi do wspomnie&amp;#324;
za wsp&amp;oacute;lne chwile prze&amp;#380;yte na co dzie&amp;#324;
dzi&amp;#281;kuje za najlepszych ludzi w tej szkole!
Po tylu dniach nadszed&amp;#322; czas na kolejny etap
obranie nowej drogi w momencie po&amp;#380;egna&amp;#324;,
ka&amp;#380;demu jest ci&amp;#281;&amp;#380;ko wiem to po sobie
bo teraz patrz&amp;#261;c na was nie chce mi si&amp;#281; odej&amp;#347;&amp;#263;,
chcia&amp;#322;bym tu zosta&amp;#263; hah to jest skomplikowane
rozum ka&amp;#380;e i&amp;#347;&amp;#263; dalej a serce walczy z rozkazem,
ten przystanek mi&amp;#281;dzy wami moi drodzy
to miejsce b&amp;#281;dzie teraz innych jednoczy&amp;#263;,
kolejnych m&amp;#322;odych, nast&amp;#281;pne pokolenie
kt&amp;oacute;rzy b&amp;#281;d&amp;#261; t&amp;#281;skni&amp;#263; gdy ich czas nadejdzie,
ciep&amp;#322;a przestrze&amp;#324; kt&amp;oacute;ra uczy&amp;#322;a &amp;#380;ycia
abym p&amp;oacute;&amp;#378;niej t&amp;#261; nauk&amp;#281; m&amp;oacute;g&amp;#322; wykorzysta&amp;#263;,
dzisiaj si&amp;#281; &amp;#380;egnamy nasze drogi si&amp;#281; rozchodz&amp;#261; 
lecz tylko po to aby mog&amp;#322;y zej&amp;#347;&amp;#263; si&amp;#281; znowu na nowo,
bo nie wierze w to &amp;#380;eby&amp;#347;my jeszcze raz nie mogli 
spotka&amp;#263; si&amp;#281; kiedy&amp;#347; wszyscy w ca&amp;#322;o&amp;#347;ci...
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