
PWRD, Tu gdzie b
[Oztry]&amp;#346;wiat pe&amp;#322;en blok&amp;oacute;w si&amp;#281;gaj&amp;#261;cych do ob&amp;#322;ok&amp;oacute;wto Bia&amp;#322;egostoku rzeczywisty obraz, gdzie jakczarne z bia&amp;#322;ym b&amp;#322;&amp;#281;kit z betonem tworzy kontrastten dla jednych niezauwa&amp;#380;alny drobiazg, dla nasjest jak klejnot upi&amp;#281;kszaj&amp;#261;cy szaro&amp;#347;&amp;#263; beznadziejn&amp;#261;wszyscy kt&amp;oacute;rzy wejd&amp;#261; w miasta obr&amp;#281;bzetkn&amp;#261; si&amp;#281; z horyzontem poni&amp;#380;ej kt&amp;oacute;regojest co&amp;#347; mniej pi&amp;#281;knego ni&amp;#380; widok z reklamza to prawdziwego, to szare osiedlaszare dzielnice, nasze rewiry, kt&amp;oacute;re tworz&amp;#261; nic innego tylko miejski labirynt z&amp;#322;o&amp;#380;ony z niezliczonej ilo&amp;#347;ci ulicprzemierzam go codziennie nie zaskakuje wi&amp;#281;c mnie tu nicwszystko pod kontrol&amp;#261;, czuj&amp;#281; si&amp;#281; jakbym by&amp;#322; za steremreprezentuje dumnie ten teren, ten w&amp;#322;a&amp;#347;nie ziemi skrawekkt&amp;oacute;ry znam nawet lepiej ni&amp;#380; alfabet, od czas&amp;oacute;w zabawek a&amp;#380; do doros&amp;#322;o&amp;#347;ci&amp;#380;ycie si&amp;#281; komplikuje zamiast si&amp;#281; upro&amp;#347;ci&amp;#263;jednak nie brakuje w nim rado&amp;#347;ci a to podstawowy sk&amp;#322;adnik,jak my nie rozumie tego tak niktwi&amp;#281;c szybko chwytaj rymy i &amp;#322;ap bit, poczuj klimatpomy&amp;#347;l ile ju&amp;#380; na koncie dni mam tu sp&amp;#281;dzonychbia&amp;#322;ostockie dobrze znane mi rejonytutaj z ka&amp;#380;dej strony mam wielu znajomychi dla nich wielkie pozdrowienia, wyszli&amp;#347;my z podziemiadobrze o tym wiem ja, mamy do udowodnienia,&amp;#380;e to nic nie zmienia w tym co jest do powiedzeniarami&amp;#281; do ramienia stajemy obok siebie razemrymujemy w ten spos&amp;oacute;b mamy zamiar wygra&amp;#263; z czasem(ref x2)Miejsce, kt&amp;oacute;re ka&amp;#380;dy z nas nazywa domemTu gdzie si&amp;#281; b&amp;#322;&amp;#281;kit splata z betonemGdzie wszystkie chwyty jak wszystkie rymy dozwoloneTu gdzie si&amp;#281; b&amp;#322;&amp;#281;kit splata z betonem Gdzie ka&amp;#380;dy wie, w kt&amp;oacute;r&amp;#261; pod&amp;#261;&amp;#380;a&amp;#263; stron&amp;#281;Tu gdzie si&amp;#281; b&amp;#322;&amp;#281;kit splata z betonemKt&amp;oacute;re ka&amp;#380;dy z nas uwa&amp;#380;a za centrum &amp;#347;wiataTu gdzie si&amp;#281; b&amp;#322;&amp;#281;kit z betonem splata[Koma]Szare mury, b&amp;#322;&amp;#281;kit nieba tu i &amp;oacute;wdzie,Wizyt&amp;oacute;wka miasta, jak Borrusia w Dortmundzie,Wracam do domu wyko&amp;#324;czony, jak bokser po dziesi&amp;#261;tej rundzie,Padam do &amp;#322;&amp;oacute;&amp;#380;ka, jak Go&amp;#322;ota na deski w jednej sekundzie,Zas&amp;#322;aniam &amp;#380;aluzje, mo&amp;#380;e w ko&amp;#324;cu si&amp;#281; rozlu&amp;#378;ni&amp;#281;,Rano mam spotkanie - trudno, najwy&amp;#380;ej si&amp;#281; sp&amp;oacute;&amp;#378;ni&amp;#281;,Jestem w domu, cztery &amp;#347;ciany potrzebne do &amp;#380;ycia,Ciep&amp;#322;o, jak w sercach dam, na  koncertach Milowicza,&amp;#346;wiat z betonu, dla kt&amp;oacute;rego miasto to granica,S&amp;#322;owa matki &quot;&amp;#347;pij kochany&quot;, jak u Bregovica,Bez niej bym nie istnia&amp;#322;, jak trylogia, bez Sienkiewicza,Bez niej bym nie istnia&amp;#322;, jak bez projekt&amp;oacute;w dzielnica,Bez niej bym nie istnia&amp;#322;, jak bez dzielnic metropolia,Bez niej bym nie istnia&amp;#322;, jak bez spokoju euforia, Bez Dawida - Goliat, ale istnieje, jestem &amp;#380;ywy,Koma - prawdziwy gracz osiedlowej ligi,W&amp;#347;r&amp;oacute;d przyjaci&amp;oacute;&amp;#322; i wrog&amp;oacute;w, tak jak Xzibit,Z Bia&amp;#322;ym stokiem zwi&amp;#261;zany na zawsze, jak z armi&amp;#261; Mig'i,Znany w tych stronach, m&amp;#322;ode serce, jak Capadonna,W &amp;#347;wiecie niebezpiecznym bardziej ni&amp;#380; p&amp;#322;yta Jacksona,Ze swoimi lud&amp;#378;mi, na zawsze, po wszystkie lata,W miejscu, gdzie b&amp;#322;&amp;#281;kit si&amp;#281; z betonem splata...(ref x2)[Dyha]Miasto do miasta ten sam b&amp;#322;&amp;#281;kit tak samo czarny asfalttak samo ka&amp;#380;dy szczyl w pi&amp;oacute;ra obrasta,stawia pierwsze kroki, ten sam cie&amp;#324; rzucaj&amp;#261; blokipodobne miejsca, kt&amp;oacute;re maj&amp;#261; swe urokite same gwizdy gdy widzimy fajne nogi,tak samo jest kto&amp;#347; Ci wrogi i kto&amp;#347; od sercapo burzy na niebie ta sama t&amp;#281;cza,tak samo ch&amp;#322;opaki wisz&amp;#261; na obr&amp;#281;czach,najebani w nocy wdrapuj&amp;#261; si&amp;#281; po por&amp;#281;czach,tak samo rodzi si&amp;#281; mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; i jak szyba p&amp;#281;ka,tak samo przegrywa ten, co nie trzyma losu w r&amp;#281;kach,granica jest cienka mi&amp;#281;dzy betonem a b&amp;#322;&amp;#281;kitemPWRD kilka liter, g&amp;#322;os ulicznego rytmuma&amp;#322;olaty w&amp;#347;ciek&amp;#322;e jak pitbull,sam pisz&amp;#281; scenariusz swego &amp;#380;yciowego filmu(ref x4)
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