
Trubadurzy i Krzysztof Krawczyk Jr., Medley
Przyjedź mamo na przysięgę
zaproszenie wysłał szef
syn ci wyrośl na potęgę
przyjedź, zobacz, twoja krew
syn ci wyrośl na potęgę
przyjedź, zobacz, twoja krew

mundur na mnie jak ulany
tęsknią za mną piękne panny
i czekają i wzdychając oh eh
a ja mam proszę mamie śpiewa tak

może będę na peronie
i przywitam mamę sam
albo spotkasz mnie w rejonie
pewnie warta będzie tam
albo spotkasz mnie w rejonie
pewnie warta będzie tam

bo u bramy proszę mamy
stoi chłopka malowane
jego spytaj
broń nabita ze aż strach
lecz on mami
proszę mamy

/// 'Kaśka'

Wysokie płoty tato grodził,
wysokie płoty tato grodził,
żeby do Kasi,
do Kasi żeby,
żeby do Kasi
nikt nie chodził.

Ale ta Kasia mądra była,
ale ta Kasia mądra była
i dziurę w płocie,
i w desce płocie,
i płocie w desce
wywierciła.

Oj, żeby nie ta dziura w desce,
oj, żeby nie ta dziura w desce,
byłaby Kasia,
Kasia by była,
byłaby Kasia
panną jeszcze.

/// 'Znamy się tylko z widzenia'

znamy się
znamy się
Znamy się tylko z widzenia
a jednak lubimy się trochę
przez ulice szeroką jak rzeka
zaglądamy sobie do okien
do okien

wiem ze masz oczy niebieskie
że lubisz wieczory i kwiaty
a gdy czasem zanucisz piosenkę
mój głos pomaga mi marzyć
marzyć



marzenia jak ptaki szybują po niebie
na pewno potrafisz wśród nich
znaleźć siebie
i wierze ze czasem zobaczysz z tych marzeń
że chciałbym sie z tobą zobaczyć naprawdę

Znamy się tylko z widzenia
a jedno o drugim nic nie wiem
przez ulice szeroką jak rzeka
uśmiechamy się czasem do siebie
do siebie
Znamy się tylko z widzenia
a jedno o drugim nic nie wiem
przez ulice szeroką jak rzeka
uśmiechamy się czasem do siebie
do siebie
znamy się
znamy się
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