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By&amp;#322;a sama jak gdyby byla dzieckiem niczyim
typowa dziewczynka z podw&amp;oacute;rka z kluczami na szyi trudno ja wini&amp;#263; to matka j&amp;#261; ci&amp;#261;g&amp;#281;&amp;#322;a na d&amp;oacute;&amp;#322; 
m&amp;oacute;wi&amp;#322;a : Po co ci liceum lepiej zdobad&amp;#378; zaw&amp;oacute;d. 
Po&amp;#347;r&amp;oacute;d s&amp;#261;siad&amp;oacute;w nikt wtedy nie przypuszcza&amp;#322; jeszcze ze bedzie mia&amp;#322; temat do plotek jak nigdy wcze&amp;#347;niej.
to temat tabu jej mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; to by&amp;#322; tylko mira&amp;#380; nie by&amp;#322; studentem medycyny by&amp;#322; sprzedawc&amp;#261; firan 
i jakby by&amp;#322;o ma&amp;#322;o uczuc przykry fina&amp;#322;
 ten typ to wcale nie b&amp;#322; Karol tylko Karolina.
 Potem szuka&amp;#322;a m&amp;#281;stwa znalaz&amp;#322;a skurwysyna 
co w mig jej zrobi&amp;#322; dziecko lecz nie umia&amp;#322; ich utrzymac i to ma byc rodzina to obraz patologii
 ledwo wr&amp;oacute;ci&amp;#322; ze szpitala i zn&amp;oacute;w by&amp;#322;a w ci&amp;#261;&amp;#380;y
 on nie by&amp;#322; dla niej dobry by&amp;#322; powodem zagro&amp;#380;e&amp;#324; nie chcia&amp;#322; drugiego dziecka to spr&amp;oacute;bowa&amp;#322; je wyci&amp;#261;&amp;#263; no&amp;#380;em, troch&amp;#281; j&amp;#261; zrani&amp;#322;. Zajrza&amp;#322;o mu w oczy wi&amp;#281;zienie najgorsze, &amp;#380;e ona z mi&amp;#322;o&amp;#347;ci wycofa&amp;#322; oskar&amp;#380;enie. 
Juz mia&amp;#322; wraca&amp;#263; do domu, ale pech go spotka&amp;#322; 
na rutynowym go pozna&amp;#322; kto&amp;#347; kogo okrad&amp;#322;,
 ona idiotka zosta&amp;#322;a sama z dw&amp;oacute;jka dzieci
 szybko pozna&amp;#322;a faceta i mia&amp;#322;a w drodze trzecie. 
M&amp;oacute;wi&amp;#322;a to dla bezpiecze&amp;#324;stwa &amp;#380;eby nie odszed&amp;#322;.
Przecie&amp;#380; odejdzie jak zechce
 cho&amp;#263;by mia&amp;#322;a z nim pi&amp;#261;tke. 
Na razie &amp;#380;yja ci&amp;#261;gle w sytuacji przegranej
 maj&amp;#261; gdzie mieszka&amp;#263; w sumie tylko dzieki jej mamie. Wracaja z pracy p&amp;oacute;&amp;#378;no, a wychodz&amp;#261; nad ranem tu p&amp;#281;tla sie zamyka dzieci znowu s&amp;#261; same.
Dobrze sie zastan&amp;oacute; zanim wydasz dziecko na &amp;#347;wiat szkoda psu&amp;#263; mu &amp;#380;ycie je&amp;#347;li nie dasz mu szans na start.Nie ma lekko to fakt ale cz&amp;#281;sto to widze spieprzone &amp;#380;ycie dzieciakom funduja ich rodzice. x2
ona nie mia&amp;#322;a szcz&amp;#281;&amp;#347;cia mie&amp;#263; normalnej rodziny 
od dziecka by&amp;#322;a samodzielna 
kiedy inne dziewczyny przesiadywa&amp;#322;y na &amp;#322;awkach 
ona w domu 24 opiekowa&amp;#322;a sie matk&amp;#261; 
kt&amp;oacute;ra ma &amp;#380;&amp;oacute;&amp;#322;te papiery. 
Nie by&amp;#322;o &amp;#322;atwo bo wtedy, 
gdy pomaga&amp;#322;a matce ojca nie by&amp;#322;o w domu 
bo pijany spa&amp;#322; na klatce.
 Ona musia&amp;#322;a zawsze znajmowa&amp;#263; si&amp;#281; domem sama
 bo brat wola&amp;#322; z kumplami za kradzione pi&amp;#263; po bramach.
 Dla niej do dzi&amp;#347; to dramat bo cho&amp;#263; by&amp;#322;a zdolna zda&amp;#322;a mature bez problemu nadal nie jest wolna musi si&amp;#281; strac co dnia pokonywa&amp;#263; zakr&amp;#281;ty i myje okna u s&amp;#261;siad&amp;oacute;w by dorobi&amp;#263; do renty.
 Brat nadal nie jest &amp;#347;wi&amp;#281;ty, ojciec dalej chleje, 
a matce kiedy sie pogarsza nie wie co si&amp;#281; dzieje.
 Takie koleje losu, czasami te&amp;#380; si&amp;#281; chce p&amp;#322;aka&amp;#263;
bo ma dwadzie&amp;#347;cia lat i nigdy nie mia&amp;#322;a ch&amp;#322;opka, 
ale do tego &amp;#347;wiata m&amp;oacute;g&amp;#322;by przej&amp;#347;&amp;#263; tylko hahar 
i jeszcze w podstaw&amp;oacute;wce mog&amp;#322;aby z brzuchem lata&amp;#263;. nadzieja si&amp;#281; obraca w py&amp;#322; jak palony papier,
 ona nie zmieni &amp;#380;ycia w wypas choc zyje inaczej. 
wie nie od dzi&amp;#347; &amp;#380;e alkohol niszczy i w tym szkopu&amp;#322; sama nie pije zdaje sie jako jedyna w ok&amp;oacute;&amp;#322;.
Po cichu &amp;#380;yje, jej kamienic to jej miejsce
 i robi p&amp;#281;tle bo jej dziecko pewnie tez tak ugrz&amp;#281;&amp;#378;nie. 
One nie maj&amp;#261; persfektyw to zamkni&amp;#281;ta p&amp;#281;tla ogranicza je brak pieniedzy i brak szcz&amp;#281;scia, brak uczuc i opieki to najgorsza puenta bo niestety wi&amp;#281;kszo&amp;#347;&amp;#263; z nich to rodzicom zawdzi&amp;#281;cza. x2
NIe by&amp;#322;a planowanym dzieckiem co jej da&amp;#322;o w ko&amp;#347;&amp;#263; bo jej ojca praca nie lubila zreszta z wzajemno&amp;#347;ci&amp;#261;, 
a mama mia&amp;#322;a w sobie co&amp;#347; co przyci&amp;#261;ga&amp;#322;o m&amp;#281;&amp;#380;czyzn 
i lubi&amp;#322;a ich i posmak przyg&amp;oacute;d poza ma&amp;#322;&amp;#380;e&amp;#324;skich. 
 Ona musia&amp;#322;a zacz&amp;#261;c t&amp;#281;skni&amp;#263; za tat&amp;#261; niestety,
 gdy s&amp;#261;d na rozprawie da&amp;#322; jej matce prawo do opieki. Bo tak jets lepiej dla dzieci gdy sa u mamy proste, 
ale wtedy nie gdy ta nadstawia dupy za forse.
 Nie narzeka&amp;#322;a bo ci&amp;#261;gle mia&amp;#322;a sporo luzu szesnastolatka a w portfelu wizyt&amp;oacute;wki night club&amp;oacute;w. Pozna&amp;#322;a paru &amp;#322;obuz&amp;oacute;w z podw&amp;oacute;ka
 co nie dziwne oni pokazali jej substancje psychoaktywne 
ufa&amp;#322;a im naiwnie eksperymentoa&amp;#322;a a z postepem uzalenien nie za&amp;#322;owa&amp;#322;a cia&amp;#322;a.
 Najpierw podstepem podbiera&amp;#322;a mamie kase,
 a gdy zacze&amp;#322;o jej brakowac to pozna&amp;#322;a Sasze. 
Dawa&amp;#322; jeje zawsze na kreske, ale po jakim&amp;#347; czasie 
gdy nie umia&amp;#322;a oddac kaza&amp;#322; jej odrobi&amp;#263; przy trasie.
 to jej zamknie ko&amp;#322;o cpa sie by m&amp;oacute;c si&amp;#281; puszcza&amp;#263; i puszcza si&amp;#281; by m&amp;oacute;c zn&amp;oacute;w wci&amp;#261;ga&amp;#263; te kreski z lustra. ona zyje jak flustrat bo wie, &amp;#380;e &amp;#380;ycie przegra
 od k&amp;#261;d dosta&amp;#322;a dow&amp;oacute;d i przybieg&amp;#322;a z nim w zebach 
by m&amp;oacute;c pracowa&amp;#263; w agencjach i zarobi&amp;#263; wkr&amp;oacute;tce, 
a nie jak jak&amp;#347; ukrainka sta&amp;#263; przy wylot&amp;oacute;wce.
 To jednak &amp;#380;aden skuces do dzi&amp;#347; jest cieniem siebie ma twarz zniszczon&amp;#261; jakby mia&amp;#322;a at trzydzie&amp;#347;ci siedem a ma dwadzie&amp;#347;cia jeden i przed sob&amp;#261; niewiele
 Sasza j&amp;#261; leje, bo ju&amp;#380; nie jest dla niej przyjacielem. Koks jej ukrad&amp;#322; intelekt a praca moralno&amp;#347;&amp;#263;, sama ukrad&amp;#322;a sobie szanse na &amp;#380;yciowa normalno&amp;#347;&amp;#263;.
by&amp;#322;a fajn&amp;#261; panna lecz posz&amp;#322;a w &amp;#347;lad za mam&amp;#261;,
 byle nie mia&amp;#322;a c&amp;oacute;rki bo j&amp;#261; skaze na to samo. 



Dobrze sie zastan&amp;oacute;w zanim wydasz dziecko na &amp;#347;wiat szkoda psu&amp;#263; mu &amp;#380;ycie je&amp;#347;li nie dasz mu szans na start.Nie ma lekko to fakt ale cz&amp;#281;sto to widze spieprzone &amp;#380;ycie dzieciakom funduja ich rodzice. x2
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