
Ippon, Retrospekcja
1.Przes&amp;#322;ucha&amp;#322;e&amp;#347; ju&amp;#380; t&amp;#261; p&amp;#322;yt?, podrzu&amp;#263; j&amp;#261; znajomym, rodzicom ,bratu ,starszej siostrze ,mo&amp;#380;e w&amp;#322;a&amp;#347;nie ten dzie&amp;#324; &amp;#380;ycie b&amp;#281;dzie dla nich prostsze cho&amp;#263; na chwile, chyba si&amp;#281; nie myl&amp;#281; m&amp;oacute;wi&amp;#261;c, &amp;#380;e oni tacy jak my kiedy? byli. Tak samo si&amp;#281; bawili, mieli w&amp;#322;asne pragnienia , sny jak ja i ty, d&amp;#261;&amp;#380;yli do ich spe&amp;#322;nienia. Dzisiaj normalna rzecz, pami&amp;#281;ci&amp;#261; si&amp;#281;gaj&amp;#261; wstecz, lecz pope&amp;#322;nionych b&amp;#322;&amp;#281;d&amp;oacute;w naprawi si&amp;#281; nie da ,ale nikt im nie odbierze ju&amp;#380; tego co prze&amp;#380;yli, na wspomnieniach kurz, a przecie&amp;#380; tak nie dawno byli tacy jak ty ,jak ja - m&amp;#322;odzi zbuntowani do wytrzyma&amp;#322;o&amp;#347;ci granic ,dlatego kiedy patrz&amp;#261; na nas pewnie widz&amp;#261; siebie, daj? rady, przestrzegaj&amp;#261; by&amp;#347;my mogli przebiec ten maraton zwyci&amp;#281;sko w pogoni za wyp&amp;#322;at? od w&amp;#322;asnego &amp;#380;ycia,si&amp;#322;a przebicia zamieniona w stateczno&amp;#347;&amp;#263;. Te&amp;#380; tak chcia&amp;#322;bym prze&amp;#380;y&amp;#263; wieczno&amp;#347;&amp;#263;, ale za chwile, jeszcze nie teraz, na razie nie chce dba&amp;#263; sw&amp;oacute;j bilet, wsi&amp;#261;&amp;#347;&amp;#263; do poci&amp;#261;gu jecha&amp;#263;, patrze&amp;#263; przez szyb&amp;#281; na obrazy, s&amp;#322;ucha&amp;#263; ludzi kt&amp;oacute;rzy t&amp;#261; tras&amp;#261; pokonywali wiele razy.
Ref. To po&amp;#380;&amp;oacute;&amp;#322;k&amp;#322;y kalendarz pe&amp;#322;en dat i notatek, lista na &amp;#380;ycie plan&amp;oacute;w i wydartych kartek. To szum zakurzonej p&amp;#322;yty jak ostatnia lekcja, wspomnie&amp;#324; gar&amp;#347;&amp;#263; - retrospekcja (retrospekcja)
2.Na przestrzeni paru dobrych lat powstawa&amp;#322;a ta p&amp;#322;yta, ile by&amp;#322;o termin&amp;oacute;w lepiej nie pyta&amp;#263; ile zgrzyt&amp;oacute;w, ile pomys&amp;#322;&amp;oacute;w ka&amp;#380;dy z nas mia&amp;#322; na ni&amp;#261; .Dzisiaj le&amp;#380;y przed Tob&amp;#261; niczym upad&amp;#322;y Anio&amp;#322;...
Ale m&amp;#261;dry bogatszy o tamte do&amp;#347;wiadczenia prosi by&amp;#347; go wys&amp;#322;ucha&amp;#322;. gdy Ty chcesz zamieni&amp;#263; w g&amp;#322;az, nadszed&amp;#322; w ko&amp;#324;cu czas by Anio&amp;#322; powsta&amp;#322;, to jego riposta, lecz czy sprosta Twym wymaganiom nie wiem. Prosz&amp;#281; tylko o jedno by&amp;#347; wys&amp;#322;ucha&amp;#322; Go w potrzebie, by&amp;#347; wys&amp;#322;ucha&amp;#322; Go w ciszy. Nikt nie zliczy zapisanych kartek, odrzuconych bit&amp;oacute;w, kartki podarte, z podk&amp;#322;ad&amp;oacute;w nie b&amp;#281;dzie ju&amp;#380; hit&amp;oacute;w. A tyle ich by&amp;#322;o w naszych g&amp;#322;owach, entuzjazmu w rozmowach i dalekosi&amp;#281;&amp;#380;nych planach, a to wszystko ramach braterskiej wsp&amp;oacute;&amp;#322;pracy. Nawet nie wiesz jak wiele dla nas znaczy ten projekt. Dla nas to nie tylko p&amp;#322;yta, ten kr&amp;#261;&amp;#380;ek to jest co&amp;#347; znacznie wi&amp;#281;cej, ni&amp;#380; tylko wyci&amp;#261;gni&amp;#281;te r&amp;#281;ce i uci&amp;#347;ni&amp;#281;te d&amp;#322;onie. Je &amp;#322;atwo jest pu&amp;#347;ci&amp;#263;, my mamy co&amp;#347; co nie utonie. Ta p&amp;#322;yta to nasz most &amp;#322;&amp;#261;cz&amp;#261;cych dwa r&amp;oacute;&amp;#380;ne &amp;#347;wiaty - dwa przeciwne brzegi jednej rzeki .
Ref. To po&amp;#380;&amp;oacute;&amp;#322;k&amp;#322;y kalendarz pe&amp;#322;en dat i notatek, lista na &amp;#380;ycie plan&amp;oacute;w i wydartych kartek. To szum zakurzonej p&amp;#322;yty jak ostatnia lekcja, wspomnie&amp;#324; gar&amp;#347;&amp;#263; - retrospekcja (retrospekcja)
3. To, co s&amp;#322;yszysz pod wokalem to te&amp;#380; przekaz wiesz? To my&amp;#347;li ubrane w nuty przemawiaj&amp;#261; jak zza szyby gorzki deszcz do nas, to s&amp;#322;owa kt&amp;oacute;re nie pad&amp;#322;y, s&amp;#322;owa kt&amp;oacute;re m&amp;oacute;wi&amp;#261; o nas, wyrazy kt&amp;oacute;re szepcz&amp;#261; tak wiele o ich autorze, o poecie dzwi&amp;#281;ku kt&amp;oacute;ry je spisa&amp;#322; na klawiszach, narysowa&amp;#322; na strunach tak wyra&amp;#378;nie. Nie widzisz? Uruchom wyobra&amp;#378;nie wiele takich obraz&amp;oacute;w odesz&amp;#322;o ju&amp;#380; w nie pami&amp;#281;&amp;#263; przez te kilka lat. Dw&amp;oacute;ch poet&amp;oacute;w - jedno dzie&amp;#322;o ja i brat, teraz ty tego s&amp;#322;uchasz nie wiedz&amp;#261;c nawet ile potu, wyrzecze&amp;#324;, hajsu i serca tu zosta&amp;#322;o uwi&amp;#281;zione. Te wszystkie kawa&amp;#322;ki, kt&amp;oacute;re mam w g&amp;#322;owie, lub w szufladzie dzisiaj w ofierze z&amp;#322;o&amp;#380;one. W imi&amp;#281; post&amp;#281;pu, w imi&amp;#281; zmian, bo tych bardzo wiele przez ostatnie kilka lat przyjaciele, rodzina... Czasu szmat za nami. Nieco starsi, m&amp;#261;drzejsi, bogaci w do&amp;#347;wiadczenia z biegiem czasu zupe&amp;#322;nie inne rzeczy zaczyna si&amp;#281; doceniac. Widz&amp;#281; rozumiem potrafi&amp;#281; wybra&amp;#263; spok&amp;oacute;j, rodzina, nauka, dziewczyna, muzyka, praca - to idee w kt&amp;oacute;re inwestowa&amp;#263; si&amp;#281; op&amp;#322;aca.
Ref. To po&amp;#380;&amp;oacute;&amp;#322;k&amp;#322;y kalendarz pe&amp;#322;en dat i notatek, lista na &amp;#380;ycie plan&amp;oacute;w i wydartych kartek. To szum zakurzonej p&amp;#322;yty jak ostatnia lekcja, wspomnie&amp;#324; gar&amp;#347;&amp;#263; - retrospekcja (retrospekcja) 3x
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