
Te Tris, Pami
Ej! sprawd&amp;#378; to! bo to jest &quot;Pami&amp;#281;&amp;#263;&quot;!
By&amp;#322;em marzeniem mojej matki o kolejnym dziecku
Przyszed&amp;#322;em 1981 dok&amp;#322;adnie w kwietniu
Pierwsza pociecha sekretarki, mechanika
Okres wiecznej walki, chleba, kt&amp;oacute;ry szybko znika&amp;#322;
Czarno-bia&amp;#322;y telewizor, ma&amp;#322;y pok&amp;oacute;j w starym domu
Zamiast jednej zwrotki m&amp;oacute;g&amp;#322;bym spisa&amp;#263; kilka ca&amp;#322;ych tom&amp;oacute;w
O tym komu mog&amp;#322;em, wtedy z p&amp;#322;aczem w pier&amp;#347; si&amp;#281; wtuli&amp;#263;
Mimo, &amp;#380;e mog&amp;#322;o by&amp;#263; inaczej, ale pierwsze awantury
D&amp;#378;wi&amp;#281;k pobitych naczy&amp;#324;, masa nieprzespanych nocy
W mi&amp;#281;dzy czasie przeprowadzki, witajcie szare bloki
Ojciec stale lubi&amp;#322; popi&amp;#263;, bra&amp;#322; mnie na kolana
Opowiada&amp;#322;, &amp;#380;e jak b&amp;#281;d&amp;#281; du&amp;#380;y kupi dla mnie, k&amp;#322;ama&amp;#322;
Trafi&amp;#322; do szpitala zaraz jako&amp;#347; po &quot;Pustynnej Burzy&quot;
Chodzi&amp;#322; po lekarzach, ale &amp;#380;aden nie chcia&amp;#322; wr&amp;oacute;&amp;#380;y&amp;#263;
Nawet rok, p&amp;oacute;&amp;#322;, a mo&amp;#380;e dwa miesi&amp;#261;ce
Nie by&amp;#322; kim&amp;#347; cudownym, pami&amp;#281;&amp;#263;, bo by&amp;#322; moim ojcem
Ref.x2
Pami&amp;#281;tam nie jeden dzie&amp;#324; i nie jeden moment
Nie jeden krok i nie jeden kilometr
Czas p&amp;#322;ynie, jednych &amp;#322;&amp;#261;cz&amp;#261;c, drugich dziel&amp;#261;c
Wszystko pami&amp;#281;tam cho&amp;#263; tyle czasu up&amp;#322;yn&amp;#281;&amp;#322;o
Odszed&amp;#322;, &amp;#380;al i gorycz chcia&amp;#322;y mnie do &amp;#347;ciany przyku&amp;#263;
1991 a dok&amp;#322;adnie w pa&amp;#378;dzierniku
Wtedy na pierwszym jamniku gra&amp;#322;em pierwsz&amp;#261; ta&amp;#347;m&amp;#281;
&quot;Schody do nieba&quot; Zeppelin&amp;oacute;w, kt&amp;oacute;r&amp;#261; da&amp;#322; mi brat, wiesz?
Chcia&amp;#322; mnie nauczy&amp;#263; kilku riff&amp;oacute;w, wzi&amp;#261;&amp;#322;em t&amp;#261; gitar&amp;#281;
Nie polubi&amp;#322;em gryfu, po dzi&amp;#347; dzie&amp;#324; mu m&amp;oacute;wi&amp;#281; - sorry Darek
Ros&amp;#322;em jako skromny malec, stawia&amp;#322;em dalej kroki
Przed &amp;oacute;smych klas balem, by&amp;#322;em dumny, pal&amp;#281; jointa
&amp;#346;rodkowy palec coraz cz&amp;#281;&amp;#347;ciej stawa&amp;#322; si&amp;#281; dewiz&amp;#261;
Z&amp;#322;e towarzystwo - narkomani, jak ci&amp;#281; widz&amp;#261; tak ci&amp;#281; pisz&amp;#261;
Jak gdzie&amp;#347; s&amp;#322;ysz&amp;#261; to nie zrobi&amp;#261; g&amp;#322;o&amp;#347;niej
To soundtrack do mojego &amp;#380;ycia, o kt&amp;oacute;rym ju&amp;#380; co wiem
A w szkolnej &amp;#322;awce robi&amp;#261;c cyrklem &quot;&amp;#380;ycie to dziwka&quot; stop
Pi&amp;#281;kna kobieta, jak wszystkie kapry&amp;#347;na
I je&amp;#347;li nawet b&amp;#281;d&amp;#281; pisa&amp;#322; jak Sting o Roxannie
To co pozostanie to na pewno pami&amp;#281;&amp;#263;
Ref.x2
Pami&amp;#281;tam nie jeden dzie&amp;#324; i nie jeden moment
Nie jeden krok i nie jeden kilometr
Czas p&amp;#322;ynie, jednych &amp;#322;&amp;#261;cz&amp;#261;c, drugich dziel&amp;#261;c
Wszystko pami&amp;#281;tam cho&amp;#263; tyle czasu up&amp;#322;yn&amp;#281;&amp;#322;o
Dwie mi&amp;#322;o&amp;#347;ci - jedna do kobiety, druga do tych d&amp;#378;wi&amp;#281;k&amp;oacute;w
1999 a dok&amp;#322;adnie w sierpniu
&amp;#379;ycie nabra&amp;#322;o sensu, bo rozda&amp;#322;o mi moj&amp;#261; &quot;Bandit Queen&quot;
Ten rok to prolog i zwiastun pi&amp;#281;knych dni
Pierwsze b&amp;#281;bny i wokal k&amp;#322;ad&amp;#281; na nich, zaraz potem
Pierwsze jamy, projekt parter wszystko pod moim okiem
By&amp;#322;em zwyk&amp;#322;ym kotem i wiem, &amp;#380;e ci&amp;#261;gle jestem
Matka m&amp;oacute;wi&amp;#322;a kochasz to, to kochaj konsekwentnie
Zanim potniesz p&amp;#281;tl&amp;#281; i z&amp;#322;amiesz pi&amp;oacute;ro na szesnastkach
Poszukaj gwiazd na niebie tam jest twoja gwiazda
Na battle'ach, na mic'ach, to ja i moi ludzie
I nawet gdybym chcia&amp;#322; to nie potrafi&amp;#281; st&amp;#261;d uciec
Bo mam to &amp;#380;ycie, i chc&amp;#281; je prze&amp;#380;y&amp;#263;
Bo mam to &amp;#380;ycie, i wiem co chc&amp;#281; prze&amp;#380;y&amp;#263;
Bo mam to &amp;#380;ycie, i wiem co chc&amp;#281; prze&amp;#380;y&amp;#263;
1981 2004
Ref.x2
Pami&amp;#281;tam nie jeden dzie&amp;#324; i nie jeden moment
Nie jeden krok i nie jeden kilometr
Czas p&amp;#322;ynie, jednych &amp;#322;&amp;#261;cz&amp;#261;c, drugich dziel&amp;#261;c
Wszystko pami&amp;#281;tam cho&amp;#263; tyle czasu up&amp;#322;yn&amp;#281;&amp;#322;o
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