
Juras and Wigor ft. Radar, Przemijanie
Ref:
Jest czas narodzin i jest czas zgonu,
tak jak czas zasiewu i czas plon&amp;oacute;w.
Przemijanie wszystkich ludzi dotyczy.
Ka&amp;#380;dy ze swych grzech&amp;oacute;w b&amp;#281;dzie musia&amp;#322; si&amp;#281; rozliczy&amp;#263;
po &amp;#347;mierci. Ten kawa&amp;#322;ek dedykuje wszystkim tym co odeszli
ku pami&amp;#281;ci. Juras, Radar, Wigor nie jeste&amp;#347;my &amp;#347;wi&amp;#281;ci,
ale s&amp;#322;uchaj...
Akurat to co przemija to natura, my jako
jej integralna cz&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263;, taka struktura cz&amp;#322;owiecza.
Najpierw jako dzieciak potem nastolatek,
bronili&amp;#347;my podw&amp;oacute;rka jak obro&amp;#324;cy Westerplatte.
Na dodatek, ka&amp;#380;dy ko&amp;#322;owa&amp;#322; na wydatek.
Tak cz&amp;#281;sto decydowa&amp;#322; o tym czysty przypadek.
Tysi&amp;#261;c pomys&amp;#322;&amp;oacute;w na minut&amp;#281;- prawdziwe zatrz&amp;#281;sienie.
Na fundamentach metra pierwsze upojenie
alkoholowe, to ju&amp;#380; tylko wspomnienie.
Jak rejonowe dzia&amp;#322;ki prze&amp;#380;ywa&amp;#322;y obl&amp;#281;&amp;#380;enie.
Dzisiaj na ich miejscu osiedla prywatne,
parkingi p&amp;#322;atne, wolnej przestrzeni to ju&amp;#380; ostatek.
Interesanci chc&amp;#261; zape&amp;#322;ni&amp;#263; ka&amp;#380;dy wolny skrawek.
Cudem uchowa&amp;#322;o si&amp;#281; te kilka &amp;#322;awek,
na kt&amp;oacute;rych, przesiadywanie by&amp;#322;o jak nawyk.
Dzisiaj ju&amp;#380; jako doro&amp;#347;li ci&amp;#261;gle nie ograniczamy swojej wolno&amp;#347;ci.
Nasz rocznik si&amp;#281; uchowa&amp;#322; ale nie w ca&amp;#322;o&amp;#347;ci.
Wielu go&amp;#347;ci zapad&amp;#322;o si&amp;#281; pod ziemie, jeden dos&amp;#322;ownie. 
Wstrz&amp;#261;s, poruszenie nie tylko w kr&amp;#281;gach rodziny.
Ch&amp;#322;opaczyna przyp&amp;#322;aci&amp;#322; za swoje nierozwa&amp;#380;ne czyny
Kolejne moje s&amp;#322;owa uk&amp;#322;adaj&amp;#261; si&amp;#281; jak pacierz.
Tym co masz si&amp;#281; naciesz bo przemija.
Nieuchwytny moment, szcz&amp;#281;&amp;#347;cia chwila. 
Ulotne, jak &amp;#380;ycie motyla- wspomnienia:
pami&amp;#281;&amp;#263; o pora&amp;#380;kach i dniach chwa&amp;#322;y,
kt&amp;oacute;re szybko przemija&amp;#322;y, od osiem jeden &amp;#380;ywot ca&amp;#322;y.
Cho&amp;#263; problemy narasta&amp;#322;y zawsze,
Z tego miejsca na &amp;#380;ycie wstecz patrz&amp;#281;.
Czy czas zatrze wszelkie &amp;#347;lady po nas?
Czy wspomnienie si&amp;#281; zachowa dzi&amp;#281;ki rymom tym?
Czy rozwieje si&amp;#281; jak dym? Tego nie wiem.
Kole&amp;#380;kom mym krewien czyn, a nie zapewnienie,
&quot;&amp;#347;ru podziemie&quot;. Znasz ten styl, czy wci&amp;#261;&amp;#380; nie jeste&amp;#347; pewien.
Wielka si&amp;#322;a w tych szczerych s&amp;#322;owach drzemie.
Masz korzenie ich si&amp;#281; trzymaj, wspominaj bliskich.
nauki, przestrogi, w pami&amp;#281;ci odciski.
S&amp;#322;ysza&amp;#322;em, &amp;#380;e najwi&amp;#281;kszy dar jaki posiadamy, 
to nasze nawr&amp;oacute;cenie wbrew nam samym.
Wiem, bracie przemijamy jak li&amp;#347;cie na wietrze.
Milczenie z&amp;#322;otem, mowa szelestem.
Patrz&amp;#281; na swoje &amp;#380;ycie wstecz: 
ostre i niebezpieczne jak samurajski miecz.
Pami&amp;#281;tam nocne do sklepu wycieczki-
klimat niebezpieczny, jak granat bez zawleczki.
M&amp;oacute;wi&amp;#261;c mi&amp;#281;dzy nami, gra nie warta &amp;#347;wieczki.
Ucieczki przed psami, k&amp;#322;opoty... koty za p&amp;#322;oty.
Inny motyw to zarobi&amp;#263; par&amp;#281; z&amp;#322;otych. 
Na haju loty, no co ty, to wszystko z g&amp;#322;upoty
m&amp;#322;odo&amp;#347;ci. Nie do&amp;#347;&amp;#263; ci? S&amp;#322;uchaj dalej zwroty.
Pami&amp;#281;tam pierwsze na nielegalu kroki.
Moje dane podawane przez &quot;walki- talki&quot;
i przyspieszone t&amp;#281;tno. Znalezione na klatce zw&amp;#322;oki.
Takie widoki zostawiaj&amp;#261; pi&amp;#281;tno na psychice.
Teraz patrz&amp;#281; przez ulic&amp;#281;. Co widz&amp;#281;?
Szar&amp;#261; kamienic&amp;#281;, kt&amp;oacute;rej nie ma, tak jak wspominam
&amp;#347;wietlic&amp;#281; osiedlow&amp;#261;, co przemin&amp;#281;&amp;#322;a.



Z stamt&amp;#261;d si&amp;#281; wzi&amp;#281;&amp;#322;a stara ekipa, jak 
inne dzieciaki z rozbitych rodzin. 
Ju&amp;#380; od wczesnych godzin azyl znaleziony,
na podw&amp;oacute;rku, gdzie domy brudne, gdzie &amp;#380;ycie trudne,
marzenia z&amp;#322;udne w tej dzikiej krainie, gdzie
silny zwyci&amp;#281;&amp;#380;a, a s&amp;#322;aby ginie, gdzie czas zapierdala,
nie wolno p&amp;#322;ynie, gdzie wszystko co si&amp;#281; rodzi kiedy&amp;#347; przeminie.
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