
WBU, Nie, Nie Zapomne
To co było już nie wróci więcej
pozostało tylko wspomnienie i zdjęcie
z biegiem czasu chwytam za to częściej
jak każde mniej chwile za którymi tęsknie
i za którymi nie bo przecież też takie były
i jedne i drugie dały mi w życiu lekcje
pamiętasz lewy pierwsze uliczne kodeksie
pierwsze imprezki procenty skręty
wyjścia na scenę zamek było 97
" Było elegancko tego nie zapomnę przecież"
ej a pamiętasz te pierwsze nagrywki
od rana do wieczora u ciebie w piwnicy
i te nie przespane noce spędzone na ulicy
" Pamiętam Cienki za te chwile wielkie dzięki cały czas razem tylko w innym kierunku"
damy sobie rade lewy trzymaj się narazie
Emiś
Nie widzisz mnie, ani ja nie widzę ciebie
nie znasz mnie, ja też nie wiem kim jesteś
może wiele nas dzieli, może wiele nas łączy
mam pytanko? pamiętasz swoje życiowe wartości
ja pamiętam skąd jestem gdzie są moje korzenie
gdzie stawiałem pierwsze kroki
życia porażki uroki
wiem nie wszystkie rozumy są w mej głowie
ale wiem jak żyć bo pamiętam odpowiedz
jestem sobą i pamiętam o tym bo to podstawa
nie jestem aktorem, nie chce innych udawać
i pamiętam też o planach które trzeba zrealizować
konsekwentnie i ambitnie będę cały czas próbował
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Emiś
Nie zapomnę o rodzinie o kobiecie o znajomych
nie zapomnę o wartościach przed życiem mi wpojonych
nie zapomnę o miłości przyjaźni, uczciwości
poświęceniu się dla sprawy pomocy lojalności
nie zapomnę też o bólu o krzywdzie o cierpieniu
każdy uczy się na błędach w dążeniu do celu
nie zapomnę też że w życiu nie ma sprawiedliwości
rzadko idzie co po myśli wszędzie kurewstwo od gości
nie zapomnę by walczyć by się nigdy nie poddawać
taka moja postawa co ty zrobisz twoja sprawa
Cienias
Za oknem pogoda chujowa pada
wspominam dalej beztroskie lata
lata małolata co lata po podwórku
od skąd pamiętam dzieciak pełen buntu
przez młody głupi rozum i wpływ środowiska
zaniedbałem wiele wiele dzisiaj naprawiam
szybka moneta przekręty droga blacha dobra lacha
chlanie lanie w banie ta ej to mnie fascynowało takie życie się marzyło
po jakimś czasie powiedziałem to droga nie tędy
marzyły się koncerty płyty autografy
fani i fanki o to lewe balangi
nie którzy mi mówili daj sobie z tym spokój cienias
rady nie dasz szansy nie masz nawet nie marz ja się śmiałem
wiedziałem że się uda zobacz druga płyta w bloku ukryty cienki polskie wita
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