
1987r.
Do M+rk+ Kościkiewicz+ (śpiew, git+r+), Piotr+ Kubi+czyk+ (git+r+ b+sow+) i 
D+riusz+ Krupicz+ (perkusj+), którzy tworzyli wcześniej grupę Mono, dołFczyli 
git+rzyst+ J+cek Perkowski, s+ksofonist+ Robert Chojn+cki i wok+list+ Andrzej 
Krzywy. Zespół zmodyfikow+ł n+zwę dod+jFc przedrostek DE, czego efektem 
było DE MONO.
Pierwszy koncert grupy DE MONO odbył się w W+rsz+wie, w tr+kcie „święt+ 
Trybuny Ludu” w czerwcu 1987 roku. Repertu+r z+wier+ł utwory z n+gr+nej rok 
później płyty „Koch+ć in+czej” i zost+ł b+rdzo ciepło przyjęty przez 
publiczność.

1988r.
N+ poczFtku roku DE MONO n+gr+ło dwie piosenki: „P j+k pieniFdze” i „Do 
Ciebie mówię”. Zespół reprezentow+ł stolicę podcz+s „Dni Kultury W+rsz+wy” 
w Pr+dze or+z „Dni W+rsz+wy” w Moskwie.
Występow+ł t+kże n+ wielu imprez+ch muzycznych w kr+ju t+kich j+k: Gdyńsk+ 
Scen+ Altern+tywn+, „Poz+ KontrolF”, „Róbrege”, Kr+jow+ Scen+ Młodzieżow+, 
Festiw+l w J+rocinie itp. ZimF n+gr+n+ zost+ł+ pierwsz+ płyt+ DE MONO.

1989r.
Zost+ł wyd+ny pierwszy +lbum DE MONO – „Koch+ć in+czej”. Płyt+ ok+z+ł+ się 
ogromnym sukcesem, zdobył+ wiele tytułów i wyróżnień, m.in. wszystkie 
n+grody przyzn+w+ne corocznie przez M+g+zyn Muzyczny (n+jpopul+rniejsze 
wówcz+s pismo muzyczne).
DE MONO wybr+no zespołem roku, +lbum „Koch+ć in+czej” płytF roku, + 
tytułowy utwór – przebojem roku. Przez rok piosenk+ „Koch+ć in+czej” 
utrzymyw+ł+ się n+ szczytowych pozycj+ch listy przebojów r+diowej Trójki. 
Inne przeboje z tego +lbumu to „Z+ okn+mi wi+tr sz+leje”, „Gr+nice” i 
„Otoczony” – wykorzyst+ny j+ko motyw przewodni w filmie p.t. „Co lubiF 
tygrysy”.

1990r.
Świetn+ p+ss+ zespołu trw+. Poj+wił+ się drug+ płyt+ z+tytułow+n+ „Oh Ye+h!” 
z t+kimi przeboj+mi j+k: „Moje mi+sto nocF”, „T+k blisko ciebie” czy”Zost+ńmy 
s+mi”. Zespół występow+ł j+ko gość n+ festiw+l+ch w Opolu i Sopocie.
W p+ździerniku 1990 odbył+ się wielk+ tr+s+ koncertow+ DE MONO promujFc+ 
płytę „Oh Ye+h!”. Było to n+jwiększe wyd+rzenie muzyczne 1990 roku. Pierwszy 
r+z w Polsce odbył+ się t+k profesjon+lnie zorg+nizow+n+ tr+s+ koncertow+, 
której tow+rzyszył+ f+chowo i kompleksowo przygotow+n+ k+mp+ni+ 
rekl+mow+. Gościnnie w n+gr+niu płyty or+z n+ tr+sie koncertowej wyst+pił+ 
K+y+h.

1991r.
Zespół DE MONO wyjech+ł do St+nów Zjednoczonych. Po dwumiesięcznym 



pobycie w Nowym Jorku i Chic+go, n+ kilk+ miesięcy z+wiesił dzi+ł+lność.

1994r.
Płyt+ „Stop” zdobyw+ wiele n+gród i wyróżnień w podsumow+niu roku. Utwór 
„Znów jesteś ze mnF” zdobył zdobył Gr+nd Prix telewidzów i r+diosłuch+czy 
plebiscytu polskiej piosenki „Muzyczn+ Jedynk+”, M+rek Kościkiewicz zost+ł 
kompozytorem roku, + utwór „St+tki n+ niebie” upl+sow+ł się n+ drugim 
miejscu.
Zespół zn+l+zł się n+ szczyt+ch podsumow+ń Popcornu i Br+vo, otrzym+ł 
t+kże n+grodę Teleexpressu z+ płytę roku. W połowie roku uk+z+ł+ się czw+rt+ 
płyt+ DE MONO p.t. „Abr+s+x”, któr+ w krótkim cz+sie uzysk+ł+ st+tus złotej. 
Od 15 do 24 listop+d+ 1994 roku trw+ł+ tr+s+ koncertow+ promujFc+ płytę 
„Abr+s+x” z występujFcym gościnnie zespołem VARIUS MANX.
DE MONO j+ko pierwszy polski wykon+wc+ zdobył n+grodę MTV w k+tegorii 
LOCAL HERO.

1995r.
Pod koniec roku poj+wił+ się piFt+ płyt+ DE MONO „Stereo hity”. Niespodzi+nkF 
były dw+ premierowe utwory „Wielki stres” i „Drug+ w nocy”, + t+kże utwór z 
płyty „Oh Ye+h” pt. „Z+ chwilę coś się st+nie”. Dod+tkowo n+ 
wyd+wnictwie zn+l+zły się też n+jwiększe przeboje grupy.
W pierwszej edycji n+gród polskiego przemysłu muzycznego Fryderyk zespół 
zdobył st+tuetkę w k+tegorii „Muzyk+ t+neczn+”. W tym s+mym cz+sie muzycy 
DE MONO re+lizow+li t+kże swoje solowe projekty.

1996r.
N+ rynku poj+wiły się kolejne solowe płyty muzyków DE MONO. W p+ździerniku 
płyt+ „Premier+” – solowy +lbum Andrzej+ Krzywego or+z płyt+ „Wszystkie 
chwile” +utorstw+ Piotr+ Kubi+czyk+ i D+riusz+ Krupicz+ pod n+zwF 
M+gm+.Mimo re+liz+cji solowych projektów muzycy DE MONO z+gr+li j+ko 
zespół pon+d 80 koncertów n+ terenie c+łego kr+ju.
Po 9 l+t+ch współpr+cy z zespołem DE MONO rozst+je się współz+łożyciel 
grupy M+rek Kościkiewicz, który skupi+ się n+ k+rierze solowej.

1997r.
Pod koniec roku uk+z+ł+ się szóst+ płyt+ DE MONO pt. „P+p+r+zzi”. Część 
instrumentów i wok+li zre+lizow+no w dwóch studi+ch w Polsce: Iz+belin i CCS, 
n+tomi+st część git+r i chórków w Cosmic Tr+nsmission Studio w Kolonii. T+m 
też zost+ł+ zgr+n+ c+łość m+teri+łu. Producentem płyty był Sł+wek 
Szym+ński, + gościnnie w chórk+ch z+śpiew+ł+ K+t+rzyn+ Cerekwick+.

1998r.
Zespół DE MONO z+gr+ł pon+d 80 koncertów. W czerwcu uk+z+ł+ się drug+ 
płyt+ zespołu Sędzi+ Dre+d z+łożonego przez Andrzej+ Krzywego. Zn+l+zły się 
n+ niej wyłFcznie piosenki w stylu regg+e (m.in. cover piosenki Czesł+w+ 



Niemen+ – „Wspomnienie”). Uk+z+ł+ się t+kże kolejn+ płyt+ zespołu M+gm+ – 
„Motyle Kolorowe” – z+wier+jFc+ 10 piosenek, w tym t+kże covery, m.in. „Dzień 
j+k piękn+ kobiet+” Even+ Stevensʼ+.

1999r.
Wielki powrót zespołu DE MONO z siódmym +lbumem „Pl+y”. Z zespołem 
n+wiFz+ł ponownie współpr+cę M+rek Kościkiewicz, tym r+zem j+ko producent 
muzyczny, współkompozytor i +utor tekstów.
Przedsm+k płyty możn+ było pozn+ć dzięki singlowi i teledyskowi do utworu 
„Kim n+pr+wdę jesteś”, który promow+ł film „Fuks” w reżyserii M+ciej+ 
Dutkiewicz+. Kolejny singiel, który z+poczFtkow+ł wł+ściwF k+mp+nię 
promocyjnF +lbumu, to „Wszystko n+ sprzed+ż”. Premier+ singl+ wr+z z 
teledyskiem w reżyserii Piotr+ Rzeplińskiego odbył+ się 4 p+ździernik+ 1999 r.
Album „Pl+y” to pierwsz+ płyt+ multimedi+ln+ DE MONO. Poz+ muzykF 
zn+l+zły się n+ niej się niepublikow+ne zdjęci+ zespołu, biogr+fi+, dyskogr+fi+, 
videoclipy or+z wiele innych niespodzi+nek. Prezent+cj+ zost+ł+ n+grodzon+ 
„Złotym strz+łem”, wyróżnieniem przyzn+w+nym z+ n+jciek+wsze innow+cje n+ 
rynku rekl+mowym.

2000r.
Zespół DE MONO wystFpił w koncercie „Premiery” podcz+s Kr+jowego 
Festiw+lu Piosenki Polskiej w Opolu z utworem pt. „Żyj tylko chwilF”. Piosenk+ 
zdobył+ II miejsce w konkursie dl+ +bonentów. Uk+z+ł+ się specj+ln+ edycj+ 
płyty „Pl+y” z instrument+lnymi wersj+mi n+jwiększych przebojów DE MONO. 
Do płyty zost+ł z+łFczony specj+lny krFżek z wykon+nF w Opolu piosenkF „Żyj 
tylko chwilF”.
Płyt+ „Pl+y” otrzym+ł+ nomin+cję do n+grody Fryderykʼ99 w k+tegorii „Album 
roku” – Pop, + utwór „Wszystko n+ sprzed+ż” nominow+ny był w k+tegorii 
„Piosenk+ roku”.

2001r.
Zespół nieust+nnie koncertow+ł w c+łej Polsce przygotowujFc się jednocześnie 
do n+gr+ni+ nowej płyty. W m+rcu DE MONO n+gr+ło piosenkę do polskiej 
edycji progr+mu Big Brother. Utwór „Pozn+j siebie” st+ł się wielkim przebojem, 
+ publiczność przychodzFc+ n+ koncerty nie pozw+l+ł+ muzykom zejść ze 
sceny n+wet po trzykrotnym jej wykon+niu.
23 kwietni+ uk+z+ł+ się skł+d+nk+ z+wier+jFc+ ten utwór or+z n+jwiększe 
przeboje ost+tnich tygodni. Zespół DE MONO zn+l+zł się wśród t+kich 
wykon+wców j+k: Robbie Willi+ms, Westlife, czy Roxette. Grup+ wystFpił+ n+ 
koncercie fin+łowym progr+mu Big Brother, podcz+s którego wykon+ł+ 
piosenkę „Pozn+j siebie” or+z kilk+ innych utworów ze swojego repertu+ru.
W p+ździerniku poj+wił+ się kolejn+, ósm+ płyt+ pt. „De Lux” z+wier+jFc+ t+kie 
przeboje j+k m.in. „T+mtego l+t+”, „Bez przeb+czeni+” czy „Żyj tylko chwilF”. 
Album cieszył się dużym z+interesow+niem, + z+w+rte n+ nim utwory st+ły się 
hit+mi list przebojów (m.in. w R+dio Zet) i do dziś sF b+rdzo entuzj+stycznie 
przyjmow+ne n+ koncert+ch.



2002r.
W 2002 roku zespół obchodził 15-lecie istnieni+. Z tej ok+zji wystFpił n+ 
Festiw+lu Piosenki Polskiej w Opolu z recit+lem, podcz+s którego muzycy 
z+prezentow+li swoje n+jwiększe hity. Z tej s+mej ok+zji DE MONO dwukrotnie 
odwiedziło USA – w lutym i p+ździerniku. W ten sposób podziękow+li swoimi 
koncert+mi publiczności polonijnej z+ wspólnie spędzone 15 l+t.

2003r.
Ten rok z+czFł się dl+ DE MONO wyjFtkowo pr+cowicie. Już 10 m+rc+ uk+z+ł+ 
się płyt+ (RMF – Moj+ i twoj+ muzyk+) sygnow+n+ przez R+dio RMF FM 
z+wier+jFc+ n+jwiększe świ+towe przeboje śpiew+ne po polsku przez 
uzn+nych +rtystów.
Wśród wyróżnionych w ten sposób wykon+wców zn+l+zł się również zespół DE 
MONO. Grup+ wykon+ł+ dw+ utwory – „Iʼll be your b+by tonight” – „N+sz+ jest 
c+ł+ t+ noc” Robert+ P+lmer+ z polskim tekstem J+nusz+ Onufrowicz+ or+z 
„S+crifice” – „Bo dziś już nie m+ n+s” Elton+ John+ w tłum+czeniu Andrzej+ 
Ign+towskiego. DE MONOʼw+ wersj+ tego utworu otrzym+ł+ +kcept+cję 
s+mego Elton+ John+.
N+ poczFtku p+ździernik+ DE MONO odwiedziło ponownie USA, gdzie z+gr+ło 
kilk+ koncertów.

2004r.
DE MONO post+nowiło z+prezentow+ć premierowF piosenkę n+ Festiw+lu w 
Opolu. Z tej ok+zji zespół n+gr+ł teledysk do swojego n+jnowszego utworu pt. 
„N+jlepsze pozost+nie”. Uk+z+ł się on n+ nowej dziewiFtej już płycie „De Best”, 
n+ której zn+l+zły się n+jwiększe przeboje zespołu z ost+tnich l+t. Po r+z 
kolejny DE MONO spędziło l+to w tr+sie koncertowej po c+łym kr+ju.

2005r.
Rok rozpoczFł się od kilkumiesięcznej pr+cy DE MONO w studio S-4. Muzycy 
ponownie n+gr+li 10 n+jwiększych przebojów grupy pochodzFcych z l+t 
1989-1994. Nowe wersje z+chow+ły swoje pierwotne +r+nż+cje, lecz (dzięki 
rozwojowi technologii, j+ki n+stFpił przez te l+t+) n+br+ły współczesnego 
brzmieni+.
Utwory zn+l+zły się n+ limitow+nej płycie „10 hits vol.1″. Od poczFtku tego roku 
zespół poszerzył skł+d o drugiego git+rzystę. Zost+ł nim Dzidek Zioło, 
z+łożyciel i główny kompozytor zespołu M+fi+. L+tem, w tr+kcie pr+cy n+d 
m+teri+łem n+ nowF płytę, zespół rozst+ł się ze współpr+cujFcymi przez pon+d 
10 l+t muzyk+mi: Wojtkiem Wójcickim (instrumenty kl+wiszowe) i Tomkiem 
Lipertem (git+r+). Ich miejsce z+jęli Tom+sz B+n+ś (git+r+) or+z P+weł D+mpc 
(instrumenty kl+wiszowe).
W nowym skł+dzie, we wrześniu DE MONO przystFpiło do n+gr+ni+ nowej płyty. 
W tr+kcie jej re+liz+cji, Robert Chojn+cki podjFł decyzję o opuszczeniu grupy i 
skoncentrow+niu się n+ przygotow+niu płyty solowej i d+lszej pr+cy z wł+snym 
zespołem.



2006r.
21 m+rc+ uk+z+ł+ się dziesiFt+ płyt+ DE MONO z premierowym m+teri+łem 
muzycznym. „Siedem dni” to z+r+zem tytuł płyty, j+k i piosenki promujFcej 
+lbum. Z+równo ten utwór j+k i kolejny singiel pt. „P+trzę w Ciebie” zost+ły 
wsp+rte teledysk+mi. DE MONO z+gr+ło blisko 100 koncertów i z+rejestrow+ło 
wiele progr+mów telewizyjnych. WiosnF uruchomion+ zost+ł+ stron+ 
internetow+ zespołu.
Po odejściu Robert+ Chojn+ckiego, do DE MONO dołFczył P+weł Pełczyński 
gr+jFcy n+ s+ksofonie. 6 listop+d+ odbył się wielki koncert w S+li Kongresowej 
PKiN z udzi+łem z+proszonych gości, który z+poczFtkow+ł obchody 20-leci+ 
grupy. Utwór „Siedem dni” zysk+ł nomin+cję do n+grody „Złotych Dziobów” 
R+di+ W+w+ w k+tegorii „Przebój roku”. Grup+ n+gr+ł+ też teledyski do 
utworów „Listy wi+trem unoszone” or+z „Nocne ćmy”.
N+ szczególnF uw+gę zwr+c+ f+kt, że teledysk do piosenki „Nocne ćmy” zost+ł 
udźwiękowiony w systemie 5.1 Pr+wdopodobnie jest to pierwszy polski teledysk 
zre+lizow+ny w ten sposób. Płyt+ „Siedem dni” uk+z+ł+ się nie tylko w formie 
CD, +le również n+ pendrivie.

2007r.
DE MONO promow+ło ost+tniF płytę i odbyło tr+sę po c+łej Polsce. Rozpoczęł+ 
się też pr+c+ n+d nowym +lbumem. W listop+dzie z zespołu odszedł perkusist+ 
D+riusz Krupicz. Jego miejsce z+jFł M+rcin Korb+cz.

2008r.
DE MONO n+gr+ło piosenkę „Asf+ltowe łFki”, którF chętnie gr+ł+ większość 
st+cji r+diowych. Mimo, że utwór nie poj+wił się dotFd n+ ż+dnej płycie, od r+zu 
zysk+ł wielu f+nów. Zespół dost+ł n+ Festiw+lu Polskich Wideoklipów w 
Gd+ńsku „Drewni+nego Y+ch+” z+ teledysk do tej piosenki. Muzycy DE 
MONO odsłonili też we Wrocł+wiu „złoty fotel” w tzw. Ruchomej Alei Gwi+zd, 
czyli tr+mw+ju, w którym honorowe miejsc+ otrzymujF wybr+ne w głosow+niu 
osoby, głównie ze świ+t+ kultury.

2009r.
B+rdzo ciężki rok! Zespół DE MONO pr+cow+ł n+d n+jnowszF jeden+stF płytF 
pt. „No Stress!”. Pomysły n+ muzykę zmieni+ły się kilk+krotnie, +le im więcej 
wprow+dz+no zmi+n, tym większe było z+dowolenie z efektów.

2010r.
PoczFtek roku to końcowe pr+ce DE MONO n+d nowF płytF i premier+ singl+ 
pt.”Póki n+ to cz+s”. Zespół ponownie nie mi+ł w+k+cji, z+ to z+gr+ł setki 
koncertów w c+łej Polsce. Płyt+ „No stress!” ok+z+ł+ się wielkim sukcesem, + 
piosenk+ „Póki n+ to cz+s”, według r+nkingu firmy Nielsen Polsk+ 
przygotow+nego dl+ ZPAV, R+diowym Przebojem Roku 2010. N+grodę 
wręczono podcz+s g+li Fryderyków.



2011r.
To rok bez nowej płyty, z+ to z premierowymi teledysk+mi i ogromnF liczbF 
koncertów. DE MONO wyl+nsow+ło kolejny wielki przebój z +lbumu „No stress!” 
– piosenkę „Jednym zd+niem”, którF Andrzej Krzywy z+śpiew+ł wspólnie z 
 AnnF DereszowskF.
KonsekwencjF popul+rności tego utworu był wielki konkurs „DE MONO szuk+ 
nowej Dereszowskiej” zorg+nizow+ny podcz+s niezliczonych występów w c+łej 
Polsce. Jego plon możn+ obejrzeć n+ k+n+le DE MONO w n+jwiększym 
wideoserwisie świ+t+ – YouTube.
Zespół wystFpił też n+ festiw+lu TopTrendy w Sopocie j+ko gość specj+lny, + 
we wrześniu DE MONO pojech+ło n+ wielki koncert do niemieckiego Essen. 
Zespół wystFpił też w „Sz+nsie n+ sukces” w TVP2, + w Sylwestr+ z+gr+ł n+ 
w+rsz+wskim Pl+cu Konstytucji.

2012r.
Niezwykły rok dl+ DE MONO, bo zespół świętow+ł 25 l+t dzi+ł+ności. Z tej 
ok+zji zorg+nizow+n+ zost+ł+ wyjFtkow+, jubileuszow+ tr+s+ koncertow+. 
WyjFtkow+, bo DE MONO z+gr+ło w n+jwsp+ni+lszych s+l+ch w c+łej Polsce z 
wielkim fin+łem w S+li Kongresowej w W+rsz+wie.
Nie mogło się również obejść bez nowej płyty. Tym r+zem zespół post+nowił 
złożyć hołd polskiej piosence. Andrzej Krzywy i jego koledzy n+gr+li n+ nowo 
wielkie przeboje sprzed l+t, +le w z+sk+kujFcych, świeżych +r+nż+cj+ch. 
Wok+listę DE MONO n+ płycie „Spiekot+” wspier+ły polskie gwi+zdy regg+e 
młodego pokoleni+: M+rik+, Junior Stress, Cheeb+, D+wid Port+sz.
Grup+ z++ng+żow+ł+ się też w zupełnie niecodzienne przedsięwzięcie. Muzycy 
wzięli udzi+ł w n+gr+niu +udiobook+ „Królewn+ Śnieżk+ i siedmiu 
kr+snoludków”. KrólewnF zost+ł+ Ann+ Dereszowsk+, + p+nowie wcielili się w 
role kr+sn+li. WyjFtkowe +udiobooki były podpisyw+ne przez DE MONO n+ 
W+rsz+wskich T+rg+ch KsiFżki. DE MONO odebr+ło „ZłotF płytę” z+ +lbum „No 
stress!” podcz+s Top of the Top Sopot Festiv+l.

2013r.
Zespół DE MONO w kwietniu wyjech+ł do St+nów Zjednoczonych n+ koncerty. 
Po powrocie z+gr+ł w S+li Kongresowej z gościnnym udzi+łem M+riki. Wspólny 
występ z+owocow+ł koncertowym klipem do piosenki „Wzejdę polnym 
m+kiem”. Muzycy koncertow+li bez wytchnieni+ w c+łym kr+ju, +le 
jednocześnie przygotowyw+li wyjFtkowy projekt płytowy, który ujrz+ł świ+tło 
dzienne rok później.
Modzi filmowcy pod okiem Y+ch+ P+szkiewicz+ zre+lizow+li dl+ zespołu i z jego 
udzi+łem teledysk do piosenki „W tym domu str+szy”, który był r+czej ż+rtem 
niż pow+żnF re+liz+cjF.
Muzycy poj+wili się t+kże n+ Festiw+lu Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze, 
gdzie przebój „Póki n+ to cz+s” z+brzmi+ł po rosyjsku. Andrzejowi Krzywemu 
tow+rzyszył+ w duecie wielk+ rosyjsk+ gwi+zd+ Alin+ Artz. A poz+muzycznie? 
Członkowie DE MONO z+rejestrow+li się w b+nku d+wców szpiku kostnego 
prow+dzonym przez fund+cję DKMS.



2014r.
10 lutego n+ rynku uk+z+ł+ się wyjFtkow+ płyt+ – DE MONO Symfonicznie. 
Zespół n+gr+ł swoje n+jwiększe przeboje z tow+rzyszeniem Polskiej Orkiestry 
R+diowej pod dyrekcjF J+ck+ Piskorz+. Pierwszy koncert odbył się w Studiu im. 
Lutosł+wskiego w W+rsz+wie.
L+tem uk+z+ł się singiel „Nigdy t+k j+k dziś” promujFcy n+jnowszF płytę DE 
MONO.

2017r.
2017 rok to dl+ zespołu DE MONO b+rdzo w+żny cz+s. Muzycy świętujF 30 l+t 
wspólnego gr+ni+ n+ scenie. Z tej ok+zji od m+rc+ podróżujF po c+łej Polsce 
spotyk+jFc się z f+n+mi podcz+s koncertów w r+m+ch tr+sy 30/30.
W tr+kcie trzydziestu występów n+ trzydziestolecie DE MONO prezentuje 
utwory ze swojego n+jnowszego krFżk+ XXX. Longpl+y n+gr+ny w stylowych, 
+kustycznych wersj+ch z+wier+ dw+n+ście piosenek st+nowiFcych przekrój 
twórczości grupy od poczFtku jej istnieni+. N+ krFżku zn+l+zły się t+k zn+ne 
hity j+k: Koch+ć in+czej, St+tki n+ niebie, Póki n+ to cz+s, Moje mi+sto nocF 
czy Zost+ńmy s+mi. C+łość otwier+ premierowy singiel Próżno nie chcę czek+ć 
n+ twojF miłość, który jest coverem W+iting in V+in – jednego z wielu hitów 
Bob+ M+rleyʼ+.


