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Ref: Mieć swoich przyjaciół i z nimi spędzać chwile
       wspominać z nimi wszystko to co zostało w tyle
       stare akcje pamiętacie te wakacje
       sylwek, festyny, majówki ,urodziny
       (to pamiętam) 
       zapomnisz nie to znikneło 
       (teraz finał)
       ten kawałek będzie mi o tym przypominał
1 Zwrotka:
Tak to jest on chłopak z naszych stron
ma tutaj rodzine ma tutaj własny dom
ma szczęcie to jest jego miejsce (miejsce)
serce zostawił to z nimi sie tu bawił
marzył a raczej marzyłem (marzyłem)
żeby grac dla przyjaciół o tym ciągle śniłem
biłem sie ze sobą ze swoimi myślami
czy dotrwam czy przyjazń zostanie między nami
żyje tym i żyje nadal bo nadal gram vaBank
nadal wciąż ta sama ława
teraz pozdrawiam te pyski mi bliskie 
z tymi ludzi wiąże akje wszystkie
kilka motywów chce byście pamiętali 
za dwadzieścia lat żyli wspomnieniami
my sami prześladowani tym emocjami 
przestrzegani starymi zasadami
z kolegami rodzinami dziewczynami 
kontakty utrzymywali czasem sie spotykali
za bajtla szukało sie do bujki przyczyn
człowieku szanuj to nie jest wyczyn
będziesz płakał kiedy zapalisz kilka zniczy
pamietaj człowieku że ciebie sie to tyczy
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2 Zwrotka:
Osobiste przeżycia wolnośći zwolennicy
wypad na trzepak i siłka w piwnicy
agresja na mecie mały koksik słyszysz
napompowana klata po gimnazjum sie byczył
łapa urosła dzisiaj nic nie zostało
auta sie tuningowało dla jednego to jest mało
imprezujemy do dzisiaj na całą całość
wy jestescie ze mną i to jest ta wspaniałośc
na siłce przez miech spał pan M od białych krech
miał ucięte ucho spoko ziom a taki pech
niepotrzebny mi jest biały przypał
szkoła problemy to kolejny motyw
świadectwo bez promocji od szkoły se odpocznij
taki był nasz rocznik i takie mam wspomnienie
męczy mnie krążenie czasem bóle głowy
pragne tą jedyną a ona nie wie o tym
życie brudne jak błoto sam sobie robie kłopot
czasem wspominam akcje w piaskownicy 
cztery kąty zrywy kradzieże kukurydzy



akcja w chorzowie o tym juz pisałem
nasze placowe mecze pamiętam miałem talent
w palanta sie grało kilka wspomnień pozostało
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