
WZR, Ca
Mamusia? TatuS?To ja...mam 4 latka...wszystko będzie dobrze.. Ram pam pam
Refren.
Kiedy sobie wyobrażam że miałoby was niebyć szczerze? nie miałbym po co żyć, nie miałbym dokąd iść, cały mój świat. wszystko co mam to   Wy x2
1.Nie ma was, nie ma mnie nie ma nic.
świat jest zły, nie ma dokąd iść
świat to my, poki sił starczy mi będe tym,
co walczy by nie brakowało nic wam, 
życie to bitwa, prawdziwa wojna, prawdziwa miłość 
my, nasz syn bądz spokojna!
Nie damy się, trzymajmy się razem 
uczciwość i wierność niech będą drogowskazem
Pełni pokory, do świata wokół a zarazem
konsekwentnie idzmy do przodu 
Kwestie wrogów zostawmy Bogu 
i róbmy swoje idzmy ze zdrowiem
wiesz co jest zdrowe.
Jebać pieniadze, niech tyle ich bedzie,
by nie zepsuly w nas tego co bezcenne.
Jesli ktokolwiek skrzywdzic was bedzie gotow 
to co zostawilem Bogu odebralbym znowu.
Trzeba cos stracic, by cos docenic,
zeby odzyskac, trzeba sie zmienic,
trzeba przebaczyc, choc czasem nie jest jak byc powinno i zrozumiec jak wazne jest - być rodziną!
Refren:
Kiedy sobie wyobrazam ze mialoby was nie byc....... x2
2.Co by sie nie dzialo pamietajcie te wersy,
Kocham was, to dla was chce byc mądrzejszy,
Choc czasem nie udaje sie zawiazac konca z koncem, 
To zawsze staram sie byc dla was dobrym ojcem,
PPamietam o tym co jest dla mnie najwazniejsze,
moja rodzina zajmujaca pierwsze miejsce,
sie nie pogubic, to numer dwa w kolejce,
wspolne szczescie, podsypane,
Choc chciec to nie zawsze moc,
ja zrobie wszystko co w mojej mocy 
bysmy mogli byc rodzina, jestescie blisko 
Dziekuje za to Boże, jesli moge prosze daj nam zdrowie
Dla moich synow, i nie pozwol na to 
by musieli kiedys pytac jaki byl ich tato,
Bym mogl zobaczyc, byc zawsze obok,
Tak jak wtedy, kiedy bylo pierwsze slowo,
Z glowa do gory, pamietajcie skad jestescie
szanujcie mame ona dala wam najwiecej 
ja zadbam o to zeby bylo pieknie
badzmy rodzina bo to jest najwazniejsze
Refren: 
Kiedy sobie wyobrazam ze mialoby was nie byc.......... x2
3.Dobrze jest miec na kogo liczyc kiedy
potrzeba pomocy, a cala reszta milczy,
dobrze jest miec kogos u boku,
kiedy los nie sprzyja i spada masa klopotow
Samemu ciezko, postawic kilka krokow,
potrzebny spokoj i wasze wsparcie,
w tych gorszych chwilach, razem ze mna trwajcie
Najwazniejsza jest rodzina -Pamietajcie !!!
Bede przy was nawet gdyby caly swiat 
we lzach sie rozplywal, bede przy was,
to uczciwa zaplata za te wszystkie lata 
chociaz dzielila nas krata , jestesmy razem nadal.
To dla was, bo gdyby nie wy, 
nie bylyby takie piekne sny,
Nie miałbym dokąd iść, gdyby nie wy,
życie nie mialoby sensu. 
Zawsze bedziecie na pierwszym miejscu



tych kilka wersow, prosto z serca plynie.
Nigdy nie zapomne o rodzinie!     
Ram pam pam x4
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