
PWRD, Obecna chwila
(ref x2)Nie liczy si&amp;#281; ile jeszcze zosta&amp;#322;o mi latliczy si&amp;#281; obecna chwilaliczy si&amp;#281; to, co teraz i tuto, co prawdziwe a nie &quot;wyrwane ze snu&quot;[Oztry]Ta sama chwila si&amp;#281; nie powtarza jak data z kalendarza, dlatego robi&amp;#281;, to co uwa&amp;#380;am za s&amp;#322;uszneaby niczego nie &amp;#380;a&amp;#322;owa&amp;#263; gdy ten &amp;#347;wiat opuszcz&amp;#281;i cho&amp;#263; konsekwencje tego bywaj&amp;#261; r&amp;oacute;&amp;#380;neto i tak przewa&amp;#380;nie dobrej my&amp;#347;linie wysz&amp;#322;o co&amp;#347; dzi&amp;#347; mi - m&amp;oacute;wi&amp;#281; trudno,ale nie pocieszam si&amp;#281; tym, &amp;#380;e jutromo&amp;#380;e by&amp;#263; lepiej bo tego naprawd&amp;#281; nie wiemi nie mog&amp;#281; by&amp;#263; pewien co mi zgotuje los,kto mi zada cios, a kto poklepie po plecachdobrze rozumiem jednak, &amp;#380;e sam musz&amp;#281; znale&amp;#378;&amp;#263; swoje miejsce, wzi&amp;#261;&amp;#263; wszystko w swoje r&amp;#281;cez dnia na dzie&amp;#324; mam wspomnie&amp;#324; coraz wi&amp;#281;cejod narodzin a&amp;#380; do chwili obecnej,przez ca&amp;#322;y czas do przodu krocz&amp;#281;,nie schodz&amp;#281; na ubocze, z przeciwnikami walk&amp;#281; tocz&amp;#281;(ref x2)[Oztry]Kiedy na morzu sztormy, w kraju reformyja trzymam si&amp;#281; swojej normy, nie trac&amp;#281; formy,nie zamykam mordy, zajmuje si&amp;#281; tym w czym my&amp;#347;l&amp;#281;, &amp;#380;e jestem dobry: sk&amp;#322;adam s&amp;#322;owaa jak to robi&amp;#263; to wiem ju&amp;#380;, chocia&amp;#380; &amp;#380;aden ze mnieliryczny geniusz za to prawdziwy amatorstyl pe&amp;#322;en metafor, cho&amp;#263; nie m&amp;oacute;wi&amp;#281; przez megafonto i tak s&amp;#322;ysz&amp;#261; mnie wszyscy Ci, kt&amp;oacute;rzy chce aby s&amp;#322;yszelichce  aby oni o tym wiedzielim&amp;oacute;wi&amp;#281; tu o bliskich mi ludziachw ich &amp;#380;yciu mam sw&amp;oacute;j udzia&amp;#322; tak jak oni w moimczas w miejscu nie stoi, on ci&amp;#261;gle nas gonistaramy si&amp;#281; jednak aby nie zatar&amp;#322; wsp&amp;oacute;lnych wi&amp;#281;z&amp;oacute;wbez kt&amp;oacute;rych &amp;#380;ycie nie mia&amp;#322;oby sensuto, co powsta&amp;#322;o dawno jeszcze nie umar&amp;#322;onadal trzymam si&amp;#281; twardo, na koncertach zdzieram gard&amp;#322;ojednak wiem, &amp;#380;e warto dlatego daj&amp;#281; z siebie ile mog&amp;#281;dzi&amp;#281;ki temu ciesz&amp;#281; si&amp;#281; troch&amp;#281;, a nawet bardziejniech wie ka&amp;#380;dy twardziel, &amp;#380;e wsp tu mnie zawsze znajdziei pami&amp;#281;tajcie nie w czelu&amp;#347;ciach ognistych piekie&amp;#322;ani krainie p&amp;#322;yn&amp;#261;cej miodem i mlekiem,jestem zwyk&amp;#322;ym cz&amp;#322;owiekiem, kt&amp;oacute;ry motto swe teraz krzyczy:obecna chwila to jest to, co si&amp;#281; liczy.(ref x2)
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