Fear Factory - Martyr
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

What I thought was life
Came to an end
Born into a world
I never asked for this
I've got to get away
I've got to get away
I've got to get away
I've got to get away!

Męczennik

Born into hardship
A world of destrurction
Suffer, bastard
Suffer, bastard
I've got to get away
I've got to get away
I've got to get away
I've got to get away!
Take me to heaven
Adorn me with wings
Suffer, bastard
I've got to get away
I've got to get away
I've got to get away
I've got to get away!

Myślałem, że to czym było życie
Doprowadzone zostało do końca
Urodzony na świecie
Nigdy o to nie prosiłem
Muszę się stąd wydostać
Muszę się stąd wydostać
Muszę się stąd wydostać
Muszę się stąd wydostać!
Urodzony w ubóstwie
Świat destrukcji
Cierpienie, draniem
Cierpienie, draniem
Muszę się stąd wydostać
Muszę się stąd wydostać
Muszę się stąd wydostać
Muszę się stąd wydostać!

Suffer, bastard...

Zabierz mnie do nieba
Dodaj mi skrzydeł
Cierpienie, draniem
Muszę się stąd wydostać
Muszę się stąd wydostać
Muszę się stąd wydostać
Muszę się stąd wydostać!

Repeat 1st verse, 2nd verse

Cierpienie, draniem...

I've
I've
I've
I've

Myślałem, że to czym było życie
Doprowadzone zostało do końca
Urodzony na świecie
Nigdy o to nie prosiłem
Muszę się stąd wydostać
Muszę się stąd wydostać
Muszę się stąd wydostać
Muszę się stąd wydostać!

got
got
got
got

to
to
to
to

get
get
get
get

away
away
away
away

Urodzony w ubóstwie
Świat destrukcji
Cierpienie, draniem
Cierpienie, draniem
Muszę się stąd wydostać
Muszę się stąd wydostać
Muszę się stąd wydostać
Muszę się stąd wydostać!
Muszę
Muszę
Muszę
Muszę

się
się
się
się

stąd
stąd
stąd
stąd

wydostać
wydostać
wydostać
wydostać!

Fear Factory - Leechmaster
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

What you feel
Are your needs
All you want
Is to be loved

Mistrz Pijawek

Pain!...Love!...Pain!
But can you give
Someone else
The same love
That you want
Pain!...Love!...Pain!
Pain!...Love!...Pain!
Come and take my pain
And soon you will see
That I will taste your pain
Then both of us can bleed
I loved you once
Now go away
I loved you once
Please stay away
Your emotions
Are out of control
A battered soul
Your love means shit
Pain!...Love!...Pain!
Pain!...Love!...Pain!
I loved you once
Now go away
I loved you once
Please stay away (x2)

Co czujesz
Masz potrzeby?
Wszystko czego chcesz
To być kochanym.
Ból!...Miłość!...Ból!
Bo możesz dać
Komuś innemu
Tą samą miłość
Której ty chcesz.
Ból!...Miłość!...Ból!
Ból!...Miłość!...Ból!
Chodź i przejmij mój ból
A wkrótce zobaczysz
Że ja posmakuję twego bólu
Wtedy oboje będziemy krwawić.
Kochałem cię kiedyś
Teraz odejdź
Kochałem cię kiedyś
Proszę, trzymaj się z dala.
Twoje emocje
Wybuchają
Zdruzgotana dusza
Twoja miłość znaczy tyle co gówno.
Ból!...Miłość!...Ból!
Ból!...Miłość!...Ból!
Kochałem cię kiedyś
Teraz odejdź
Kochałem cię kiedyś
Proszę, trzymaj się z dala.(x2)

Fear Factory - Scapegoat
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

Judges have decimated
Meanings of our laws
Already guilty?
Something has a flaw
Wrongly accused
Blindly confused
Open your eyes
Try to realize

Kozioł Ofiarny

Chorus:
Don't you know
You can't see
Too damn blind
To judge me!
Wrongly accused
Blindly confused
Open your eyes
Try to realize
Repeat Chorus
Laws are meant to follow
But they've mislead you
Conceal their meanings
So they can suit you
Misjudged by the system
No one ever knows
Adding injury to insult
No one ever knows
No one
No one knows
No one
No one
No one knows...
Judges have decimated
Meanings of our laws
Already guilty?
Something has a flaw
Wrongly accused
Blindly confused
Open your eyes
Try to realize
Repeat chorus, 3rd verse
Scapegoat
Scapegoat
Scapegoat
Scape - Goat
Scape - Goat

Sądy zdziesiątkowały
Znaczenie naszych praw
Już winny?
Coś jest nie tak
Niesłusznie oskarżony
Ślepo skazany na zatracenie
Otwórz oczy
Spróbuj zrozumieć.
Chorus:
Nie wiesz?
Nie widzisz
Też ślepo do cholery
Mnie osądzasz!
Niesłusznie oskarżony
Ślepo skazany na zatracenie
Otwórz oczy
Spróbuj zrozumieć.
Chorus:
Nie wiesz?
Nie widzisz
Też ślepo do cholery
Mnie osądzasz!
Do prawa należało się odnieść
Ale oni wprowadzili cię w błąd
Unikają jego znaczeń,
Więc teraz mogą wytoczyć ci rozprawę
Niewłaściwie osądzony przez system
Nikt nigdy nie wiedział
Dodając krzywdę do obrazy
Nikt nigdy nie wiedział
Nikt
Nikt nie wiedział
Nikt
Nikt
Nikt nie wiedział...
Sądy zdziesiątkowały
Znaczenie naszych praw
Już winny?
Coś jest nie tak
Niesłusznie oskarżony
Ślepo skazany na zatracenie
Otwórz oczy
Spróbuj zrozumieć.
Powtórzenie refrenu, 3 zwrotka
Kozioł ofiarny
Kozioł ofiarny
Kozioł ofiarny
Kozioł-ofiarny
Kozioł-ofiarny!

Fear Factory - Crisis
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

You that I despise
Repentance of sorts
Death comes naturally
Not from a hated war
Repentance
Repentance of faith
Repentance of hope
Repentance of hate

Kryzys

Chorus:
Not my war
Soldiers marching on
Not my war
Soldiers marching on
On your feet!
Crisis at hand
On your feet soldier!
Crisis at hand
On your feet Soldier
On your feet motherfucker!
Repeat Chorus
Crisis
Crisis
Crisis
Repeat Chorus
Crisis
Crisis
Crisis
Crisis

Tobą gardzę
Pokuta gatunków
Śmierć przychodzi naturalnie
Nie od znienawidzonej wojny
Pokuta
Pokuta wiary
Pokuta nadziei
Pokuta nienawiści.
[Chorus:]
Nie moja wojna
Żołnierze maszerują na
Nie moją wojnę
Żołnierze maszerują.
Na twoich stopach!
Kryzys w dłoni
Na twoich stopach żołnierzu!
Kryzys w dłoni
Na twoich stopach żołnierzu
Na twoich stopach skurwysynu!
[Chorus:]
Nie moja wojna
Żołnierze maszerują na
Nie moją wojnę
Żołnierze maszerują.
Kryzys
Kryzys
Kryzys!
[Chorus:]
Nie moja wojna
Żołnierze maszerują na
Nie moją wojnę
Żołnierze maszerują.

Kryzys
Kryzys
Kryzys
Kryzys!

Fear Factory - Crash Test
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

Some men believe
Animals aren't seen
Testing on their minds
Testing with their lives
You can't believe
Not even preceive
Animals that die
Animals that cry

Próba Wypadku

Chorus:
Crash test! So what!
Crash test! So what!
Catastrophes
To the animal species
Politically correct
On animals, to dissect?
What does it mean
When animals can dream?
Destroying a pure life
Only for a price
Repeat Chorus
Animals that die
Animals that cry
Testing on their minds
Testing with their lives (x2)
Crash! Test!
Animals that die
Animals that cry
Testing on their minds
Testing with their lives
Repeat 1st verse, Chorus
Crash!

Pewni ludzie wierzą
Że zwierzęta nie zostały zauważone
Testują na ich rozumach
Testują ich życia
Nie wierzysz
Nawet nikt nie spostrzegł
Zwierzęta, które umierają
Zwierzęta, które płaczą.
Chorus:
Próba wypadku! I co z tego!
Próba wypadku! I co z tego!
Katastrofy
Dla zwierzęcych gatunków
Polityczna korekta
Na zwierzętach, do poddania ich szczegółowej analizie?
Co to znaczy?
Kiedy zwierzęta mogą śnić?
Niszcząc czyste życie
Tylko dla ceny.
Chorus:
Próba wypadku! I co z tego!
Próba wypadku! I co z tego!
Zwierzęta, które umierają
Zwierzęta, które płaczą
Testują na ich rozumach
Testują ich życia (x2)
Katastrofa! Próba!
Zwierzęta, które umierają
Zwierzęta, które płaczą
Testują na ich rozumach
Testują ich życia (x2)
Pewni ludzie wierzą
Że zwierzęta nie zostały zauważone
Testują na ich rozumach
Testują ich życia
Nie wierzysz
Nawet nikt nie spostrzegł
Zwierzęta, które umierają
Zwierzęta, które płaczą.
Chorus:
Próba wypadku! I co z tego!
Próba wypadku! I co z tego!

Fear Factory - Flesh Hold
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

Breaking out
this stifled room
A jail cell, a steel tomb
To see the light
My mere existence
God's kill in sight
Confined in madness

Uwięzienie Ciała

Jurors hate criminal minds
They're making dates for
killing time
Breaking out
this stifled room
A jail cell, a steel tomb
One has to fight
For dissension
God's kill in sight
Confined in madness
Wasted life, tasted
Wasted life, tasted (x2)
Kill me!
Kill me!
Kill me!
Kill me!
Wasted life, tasted
Wasted life, tasted
One has to fight
For dissension
God's kill in sight
Confined in madness
Jurors hate criminal minds
They're making dates for
killing time

Uciekając od
Tego dusznego pokoju
Celi więziennej, stalowego grobowca
Zobaczyć światło
Moja czysta egzystencja
Zabić Boga w zasięgu wzroku
Uwięziony w szaleństwie.
Przysięgli nienawidzą zdeprawowanych umysłów
Organizują spotkania
Dla zabicia czasu
Uciekając od
Tego dusznego pokoju
Celi więziennej, stalowego grobowca
Jeden musi walczyć
Dla zwady
Zabić Boga w zasięgu wzroku
Uwięziony w szaleństwie.
Zmarnowane życie, posmakowane
Zmarnowane życie, posmakowane (x2)
Zabij
Zabij
Zabij
Zabij

mnie!
mnie!
mnie!
mnie!

Zmarnowane życie, posmakowane
Zmarnowane życie, posmakowane!
Jeden musi walczyć
Dla zwady
Zabić Boga w zasięgu wzroku
Uwięziony w szaleństwie.
Przysięgli nienawidzą zdeprawowanych umysłów
Organizują spotkania
Dla zabicia czasu.

Fear Factory - Lifeblind
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

Chosen to speak
Truth of the weak
Where is your god?
Truth has been lost

Obłudne Życie

Where is the way?
Whose life will pay?
No one is wrong
Grief is too strong
Lose the way
Pain today
Who can say
Who will pay
No wisdom
No vision
All is lost
Pain is lost
Repeat 2nd verse
Lose the way
Pain today
Who can say
Who will pay
No wisdom
No vision
All is lost
Pain is lost
All is lost
Pain is lost (x2)

Wybrany by mówić
Prawda słabego
Gdzie jest wasz Bóg?
Prawda została zatracona.
Gdzie jest droga?
Czyje życie zapłaci?
Nikt się nie myli
Żal jest zbyt silny.
Gubiąc drogę
Dzisiejszy ból
Kto powie
Kto zapłaci
Bez mądrości
Bez wyobraźni.
Wszystko stracone
Ból jest stracony.
Gdzie jest droga?
Czyje życie zapłaci?
Nikt się nie myli
Żal jest zbyt silny.
Gubiąc drogę
Dzisiejszy ból
Kto powie
Kto zapłaci
Bez mądrości
Bez wyobraźni.
Wszystko stracone
Ból jest stracony
Wszystko stracone
Ból jest stracony (x2)

Fear Factory - Scumgrief
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

Cry, cry, cry, cry

Smutek Chołoty

Wires around your arms
Like wires around
your head
A crucifix of me
Above your bed

Płacz, płacz, płacz, płacz!

I've seen the wounds
That you can't hide
You bleed well
When I cry
Chorus:
Cry, cry, cry
Scumgrief, Scumgrief
Scumgrief, Scumgrief
Smell the rats of deviance
Coursing through
your veins
Rotting faith in yourself
Confined alone to decay
I've seen the wounds
That you can't hide
You bleed well
With the rat inside (x2)
Repeat Chorus

Ciernie wokół twoich ramion
Jak ciernie wokół
Twojej głowy
Ukrzyżuj mnie
Nad swoim łóżkiem.
Widziałem rany,
Których nie możesz ukryć
Mocno krwawisz
Kiedy płaczę.
Chorus:
Płacz, płacz, płacz
Smutek chołoty, smutek chołoty
Smutek chołoty, smutek chołoty!
Poczuj szczury dewiacji
Kursujące po
Twoich żyłach
Gnijąca wiara w tobie
Samotnie uwięziony aby umrzeć
Widziałem rany
Których nie możesz ukryć
Mocno krwawisz
Ze szczurami w środku (x2)
Chorus:
Płacz, płacz, płacz
Smutek chołoty, smutek chołoty
Smutek chołoty, smutek chołoty!

Fear Factory - Big God/Raped Souls
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

Intro:
In America today,
every 25 fucking
seconds someone
is viciously raped,
someone is
brutalily violated;
250 times a day
someone is murdered
someone's life is taken,
In America;
This is America,
This is America,
and I love America,
I love America!

Intro:
Dziś w Ameryce,
Każde, pieprzone 25
Sekund, ktoś
Jest brutalnie gwałcony,
Ktoś jest brutalnie bezczeszczony;
250 razy dziennie
Ktoś jest mordowany,
Czyjeś życie jest odbierane.
W Ameryce:
To jest Ameryka,
To jest Ameryka,
I kocham Amerykę,
Ja kocham Amerykę!

No remorse for the pain
Look into the eyes of death
Strong man cannot endure
Big god of this earth
Liar!
Big god, no god!
Take back this life
Give back the earth
"Woe to you
of Earth and sea"
Big god will always be
Liar!
Big god, no god!
Burn!
Raped Souls:
God raped souls
Of our lives
Hammers crush all our live
Just like clockwork
They crush our lives

Żadnej skruchy, za [wyrządzany] ból.
Spójrz śmierci prosto w oczy.
Silny człowiek nie może ścierpieć
Wielkiego boga Ziemi.
Kłamca!
Wielki bóg, żaden bóg!
Cofnij to życie
Oddaj Ziemię
"Żal do ciebie
Z ziemi i morza"
Wielki pan zawsze będzie
Kłamca!
Wielki bóg, żaden bóg!
Spalić!
Zgwałcone dusze:
Bóg gwałci dusze
Naszych żywotów
Hammers kruszy wszystkie nasze życia
Tak jak mechanizm
Kruszą nasze życia.

Fear Factory - Arise Above Opression
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

Rise above, rise above
Steal away
to hide your shame
Rise above, rise above!

Wznieś Się Ponad Ucisk

Rise above your oppression
Above the one
that hates you
Above the one that lies
Above the pain that hates
Death! Fear! Rage!
Rise above your depression
Above the one that kills
Above the one that hates
Above all the pain
Fear! Death! Rage!
Rise above, rise above
Rise above
Rise
Rise
Rise
Rise above your oppresion
Above the pain
and suffering
Above the one
that hates you
And kills you
Through all of your life

Wznieś się, wznieś się
Wymknij się
Aby ukryć twoją hańbę
Wznieś się, wznieś się!
Wznieś się ponad twój ucisk
Ponad coś,
Co cię nienawidzi
Ponad coś, co kłamie
Ponad ból, który nienawidzi
Śmierć! Strach! Wściekłość!
Wznieś się ponad twoją depresję
Ponad coś, co zabija
Ponad coś, co nienawidzi
Ponad cały ten ból
Strach! Śmierć! Wściekłość!
Wznieś się, wznieś się
Wznieś się
Wznieś
Wznieś
Wznieś.
Wznieś się ponad twój ucisk
Ponad ból
I cierpienie
Ponad coś,
Co cię nienawidzi
I zabija
Przez całe twoje życie.

Fear Factory - Self Immolation
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

Skin
Your scars
Surface is
Rusty blades

Skóra
Twoje blizny
Powierzchnia jest
Z zardzewiałych ostrzy

Chorus:
Self Immolation
Self Immolation
Self Immolation
Self Immolation

crying
crying
crying
crying

out
out
out
out

Chór:
Poświęca
Poświęca
Poświęca
Poświęca

się
się
się
się

wołając
wołając
wołając
wołając

Oblivion
Your weakness
Is your temper
Is your temper

Zapomnienie
Twych słabości
Jest twoim humorem
Jest twoim humorem

Repeat Chorus

Chór:
Poświęca
Poświęca
Poświęca
Poświęca

Your god
High above
In your veins
Liquid sky
Repeat Chorus
Immortal
Your savior
Destroys you
Destroys you
Repeat Chorus

się
się
się
się

wołając
wołając
wołając
wołając

Twój bóg
Wysoko nad nami
W twoich żyłach
Ciekłe niebo
Chór:
Poświęca
Poświęca
Poświęca
Poświęca

się
się
się
się

wołając
wołając
wołając
wołając

Nieśmiertelny
Twój zbawca
Niszczy cię
Niszczy cię
Chór:
Poświęca
Poświęca
Poświęca
Poświęca

się
się
się
się

wołając
wołając
wołając
wołając

Fear Factory - Suffer Age
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

Compressed youthful voices
Suffer ages
Below John's floors
Spoilage
Lingering death
Gagging your fears
Dead in horror
Grizzly facial stare

Wiek Cierpienia

Unbelievable atrocity
Hateful monstrosity
Draining scientific minds
Pathological deeds
Creator
Executioner
Heresy
God's vision destroyed
Sinister joker
Childhood dreams
Laughing corruption
Compressed youthful voices
Suffer ages
Below John's floors
Spoilage

Sprężone młodociane głosy
Wieki cierpienia
Pod podłogą Johna
Odpadki
Powolna śmierć
Zatyka twoje lęki
Martwy w horrorze
Wzrok niedźwiedzia brunatnego.
Niewiarygodne okrucieństwo
Pełna nienawiści potworność
Osusza naukowe rozumy
Patologiczne uczynki
Stworzyciel
Egzekutor
Herezja
Boskie wizje zniszczone.
Złowieszczy żartowniś
Dziecinne sny
Śmiejąca się deprawacja.
Sprężone młodociane głosy
Wieki cierpienia
Pod podłogą Johna
Odpadki.

Fear Factory - W.O.E.
Tekst piosenki:
Caught benath
visions of hatred
Drowning fast in
sounds of silence
Caught between
Divisions of hate
Can't breathe under
this weight of existence
Chorus:
Too strong,
Too strong for you
Too strong,
Too strong for you
Repeat 1st verse, Chorus
Drowning
Drowning
Drowning
Drowning (x2)
Repeat 1st verse, Chorus

Fear Factory - Desecrate
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

Desecrate the vows within
Sanctify your fears
Dexecrate the holy church
Desecrate

Zbezczeszczenie ślubów w ramach
Uświęcania Twoich lęków.
Zbezczeszczenie świętego kościoła
Profanacja!

Fill the abyss
With your hatred
Slaughter my child
Before your eyes
Fill the abyss
With your hatred
Slaughter my child

Wypełnianie otchłani
Twoją nienawiścią.
Rzeź mojego dziecka
Na Twoich oczach
Wypełnianie otchłani
Twoją nienawiścią

Repeat 1st verse, 2nd verse

Powtórzone pierwsze 2 zwrotki

Thy will be done
On earth as it is in heaven
Drink his blood like wine
Taste his body like bread
He's not my god
He's not my god
He's - Not - My - God

"Bądź wola Twoja
na ziemi jak i w niebie"
Pić jego krew jak wino
Jeść jego ciało jak chleb.
On nie jest moim bogiem.
On nie jest moim bogiem.
On-Nie-Jest-Moim-Bogiem!

Thy will be done
On earth as it is in heaven
Drink his blood like wine
Taste his body like bread
He's not my god
He's not my god
He's - Not - My - God
He's - Not - My - God
He's - Not - My - God

"Bądź wola Twoja
na ziemi jak i w niebie"
Pić jego krew jak wino
Jeść jego ciało jak chleb.
On nie jest moim bogiem.
On nie jest moim bogiem.
On-Nie-Jest-Moim-Bogiem!
On-Nie-Jest-Moim-Bogiem!
On-Nie-Jest-Moim-Bogiem!

Not my god!
Desecrate!
Not my god!
Desecrate!

On nie jest moim bogiem!
Profanacja!
On nie jest moim bogiem!
Profanacja!

Fear Factory - Escape confusion
Tekst piosenki:
Escape, escape
Escape confusion
Escape animosity
From morality
A morbid animosity
Addicted to the epidemic
That deteriorates progression
Escape confusion
Escape animosity
Desperately washing away
The gore that's hidden beneath the dismay
Thoughts of eternal despair
And self hate
Escape confusion
Escape animosity
Terrorism within
Dreams become reality
Visions of hope
Attempt to escape
Attempt to escape
Attempt to escape the sickness!
Terror
Dreams become reality
Visions of hope
Attempt to escape
Attempt to escape
Attempt to escape the sickness!
Escape, escape
Escape confusion
Escape animosity
From morality
A morbid animosity
Addicted to the epidemic
That deteriorates progression
Escape confusion
Escape animosity
Desperately washing away
The gore that's hidden beneath the dismay
Thoughts of eternal despair
And self hate
Escape confusion
Escape animosity
Terrorism within
Dreams become reality
Visions of hope
Attempt to escape
Attempt to escape
Attempt to escape the sickness!
Terror
Dreams become reality
Visions of hope
Attempt to escape

Fear Factory - Manipulation
Tekst piosenki:

Tłumaczenie:

Your conniving words
Are childishly insane
To get what you want
You'll sat anything
In your mind
You lust to control me
You lust
For control

Manipulacja

Chorus:
Mold me, fold me
Mold me, fold me
My pain is your pleasure
My agony excites you
Desperate for a change
But change comes within
I'm not staying
Not around you
I'm stronger than you think
Much stronger than you
Repeat Chorus
Molding and folding
Lusting for control (x3)
Longing for control
Those without esteem
Ignorant pawns
Of your patheic dreams
Dying for control
Those without esteem
Ignorant pawns
Of your patheic dreams
Molding and folding
Lusting for control
Hatred is a tool
Thoughtlessly you use
Ruin an only friend
With misleading rules
Contain your own rage
Give yourself praise
'Cause you have no shame
With your callous game
Repeat Chorus

Tolerujesz słowa, które
Są zdziecinniałym szaleństwem
Aby dostać to, czego chcesz
Posiądziesz wszystko
W swojej głowie
Pragniesz mnie kontrolować
Pragniesz
Dla władzy.
Chorus:
Kształtujesz mnie, łamiesz mnie
Kształtujesz mnie, łamiesz mnie.
Mój ból jest twoją przyjemnością
Moja agonia ekscytuje cię
Desperacja do zmiany
Lecz zmiana przychodzi wewnątrz
Nie stoję,
Nie przy tobie
Jestem silniejszy niż myślisz
Znacznie silniejszy od ciebie.
Chorus:
Kształtujesz mnie, łamiesz mnie
Kształtujesz mnie, łamiesz mnie.
Kształtujesz i łamiesz
Żądza władzy (x3)
Tęsknisz dla kontroli
Tych bez szacunku
Ignoranckich pionków
Twoich żałosnych marzeń.
Umierasz dla kontroli
Tych bez szacunku
Ignoranckich pionków
Twoich żałosnych marzeń.
Kształtujesz i łamiesz
Żądza władzy!
Nienawiść jest narzędziem
Lekkomyślnie go używasz
Rujnując jedynego przyjaciela
Bałamucącymi zasadami
Ogranicz swoją wściekłość
Pochwal się
Bo nie masz wstydu
Z tą swoją nieczułą grą.
Chorus:
Kształtujesz mnie, łamiesz mnie
Kształtujesz mnie, łamiesz mnie.

