
Grammatik, Wiatru czas
1. W miasto, porą gdy już światła dnia zgasnąI pora zasnąć, my w podróż, miasto jak ogródWarszawa, księżyc, noc, spokój, nic się nie dziejeMy, ulice puste, Grammatik i przyjacieleWszyscy razem, ach, dnia kres zmaga się ze skwaremIdąc bulwarem, zachwyty nad wiatrem gdzieśOdgłosy rzadkie w koronach drzewZa rogiem belton szepcze ukradkiemYpsss, niemal na skrzydłach jak ptakiZmieniamy trasę, a tam powstaje chwili zapisOd wieków, to samo pragnienie w człowiekuChęć oszukania czasu, zabicia przemijania lękuDzisiaj na wolno, zwalniając dam odpocząć nogomNie oddam się percepcyjnym zbioromDzisiaj cieszy mnie słowoDzisiaj cieszą mnie z chłopakami akcje na wolnoWiesz, rymy, chwile z nimi cieszą jak śmiechCieszą jak śnieg, lub chwila chłodna latemDelektuję dziś się wiatrem, dzisiajTe rzeczy pokazują mi sens życiaUkładasz świat w myślachWiesz plan nie na przypałTaki do miasta wypadGdy pęd powietrza zachwycaCzas wiatru, ten dzień to dzisiajZupełna pustka, tylko ten wiatr me skronie muskaNagle ustał, wieczna cisza, ani słowa w ustach, po coDelikatna bryza każdą nocąOrzeźwia tych ludzi, którzy w skwarze miasta chodzą, popatrzLiście na drzewach lekko się kołysząWidzisz sobie znane rytmy, swoje wersy piszą a jaZgubiłem siebie znowu na tych rozstajachI tylko wiatr znaleźć drogę mi pozwalaCzemu wszystko się zmienia i nic nie jest po staremuPowietrze drga tak jak struna przy grisandoAspoetika przecież w sobie mam toMusisz wypełnić los zmarnowaną szansąDo przodu wiatr przynosi tylko jęk zawoduNa jego skrzydłach czas powoli stajeOkruchy szczęścia tylko tak się wydajeWiatr śpiewa swoje a ja idę dalejPóźna pora to już, gdy my w miasto wyruszamyJeżdżąc furą delektuję się wiatru bryzamiOdwiedzamy te miejsca które znamy tylko z mapyZachwycając się co krok aglomeracją WarszawyJakie mamy plany, tego nikt jeszcze nie wieNajważniejsze że wciąż słychać, ten wiatr na szybieI tę cichą muzykę która z głośników płynieGodzina szybko minie a my ciągle przed siebieDo momentu aż znikną wszystkie gwiazdy na niebieCzuję się pewnie, nie mam ochoty wracać wcaleSzofer nie szalej i poczuj ten wiatr gdy jedziesz dalejBo on wieje stale, wprowadzając w stan euforiiWiesz co jest tu dobre dziś sami bez zbędnej widowniOd problemów wolni, będę marzył o tym znówPodkręć muzykę bo właśnie leci "Living Proof"That's Why I'm Here To Be Living Proof
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