
Borixon, Czas leci
Czas leci jak w&amp;oacute;zki w gierkach pami&amp;#281;tasz mnie i Veto w starszych piosenkach to ja jestem Veto i liberum veto wie to ten kto pami&amp;#281;ta z berzy &amp;#380;e to lirycznym poet&amp;#261; chcia&amp;#322;by&amp;#263; ka&amp;#380;dy z nas nie liczy&amp;#322; si&amp;#281; hajs za&amp;#322;atwiali&amp;#347;my hajs sprzedawali&amp;#347;my grass prawie wszystko do swoich p&amp;#322;uc cofn&amp;#261;&amp;#322;bym czas jakbym tylko m&amp;oacute;g&amp;#322; pami&amp;#281;tasz parki na wzg&amp;oacute;rzu ustawki teraz ju&amp;#380; rzadko odwiedzam tamte &amp;#322;awki nie wiem czy kto&amp;#347; pami&amp;#281;ta te &amp;#322;awki ju&amp;#380; nie jest jak dawniej to mnie martwi gdzie si&amp;#281; podzia&amp;#322;y tamte ustawki gdzie s&amp;#261; ch&amp;#322;opaki z moc&amp;#261; zajawki gdzie te lumpeksy przechodzona odzie&amp;#380; wygl&amp;#261;dali&amp;#347;my m&amp;#322;odziej troszke m&amp;#322;odziej patrze po zdj&amp;#281;ciach i widze progres s&amp;#322;ucham tych p&amp;#322;yt i s&amp;#322;ysze ten progres chcia&amp;#322;bym pozbiera&amp;#263; was wszystkich ziomble ale to nie jest mo&amp;#380;liwe i tu jest problem Czas leci czas leci czas leci... &amp;#380;ycie &amp;#347;le mi pomys&amp;#322;y rap daje mi si&amp;#322;e czas leci czas leci czas leci... kolejne dni kolejne chwile Werbel jak &amp;#322;opata stopa gruda ziemi uderza w wieko trumn chwil kt&amp;oacute;re min&amp;#281;&amp;#322;y porzuci&amp;#263; to bez &amp;#380;alu zaczniesz na nowo nie zpomnisz o zmar&amp;#322;ych p&amp;oacute;jd&amp;#261; za tob&amp;#261; wyraz naszych oczu na godzine przed &amp;#347;witem melan&amp;#380; si&amp;#281; ko&amp;#324;czy&amp;#322; g&amp;#322;osy przepite kilku strace&amp;#324;c&amp;oacute;w bez grosza przy duszy ducha specu mnie do dzisiaj suszy jeba&amp;#263; to kurwa tym razem za nas przynajmniej w tym tek&amp;#347;cie otworze szampana co nam zosta&amp;#322;o po tamtych czasach brachu smutek zerwanych rzuconych w k&amp;#261;t plakat&amp;oacute;w fotografie kt&amp;oacute;re blakn&amp;#261; bledn&amp;#261; to jest histori&amp;#261; zrywam z oczu biemo dzi&amp;#347; dobre chwile milkn&amp;#261; w oddali b&amp;oacute;g pokaza&amp;#322; raj by go potem spali&amp;#263; z miasta gdzie spadasz z fali z miasta gdzie do brzegu tracisz dystans na faktach to ko&amp;#322;o ratunkowe to brzytwa eden z kt&amp;oacute;rego kto&amp;#347; nas wygna&amp;#322; ja sam z daleka ale w starym fachu przekaz dla ch&amp;#322;opak&amp;oacute;w pieprze z&amp;#322;oty status serce rozdziera &amp;#380;al smutek bo nie wiem czy kiedy kolwiek powr&amp;oacute;ce Czas leci czas leci czas leci... &amp;#380;ycie &amp;#347;le mi pomys&amp;#322;y rap daje mi si&amp;#322;e czas leci czas leci czas leci... kolejne dni kolejne chwile Czas leci jak w&amp;oacute;zki w gierkach teraz mamy now&amp;#261; ekipe nowe PH nowe LWWL dzieciak to jest to nowe juicy juice ubrania i sok to jest ten rok to jest ten moment gdzie ju&amp;#380; nie ma czasu na siedzenie pod domem gdzie Marcin i Tomek zdzwaniaj&amp;#261; si&amp;#281; rzadziej ka&amp;#380;dy ma sw&amp;oacute;j biznes plan raczej m&amp;oacute;j biznes plan m&amp;oacute;j biznes co z tego chce oderwa&amp;#263; si&amp;#281; od tego wszystkiego tyle chwil za mn&amp;#261; ale czekam na jedn&amp;#261; zasi&amp;#261;dziemy przy tym stole na pewno moja rap gra nie dobiega do ko&amp;#324;ca ja tu zostaje mam dla kogo zosta&amp;#263; cho&amp;#263; przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; zlicze na palach jednej r&amp;#281;ki prawdziwych przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; a nie kumpli od piosenki czas leci i za to dzi&amp;#281;ki to kiedys byli&amp;#347;my m&amp;#322;odzi i pi&amp;#281;kni teraz nasze dzieci wytyczaj&amp;#261; sw&amp;oacute;j los nasze dzieci teraz to jest to Czas leci czas leci czas leci... &amp;#380;ycie &amp;#347;le mi pomys&amp;#322;y rap daje mi si&amp;#322;e czas leci czas leci czas leci... kolejne dni kolejne chwile
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