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Gdzie to co kiedy&amp;#347; tutaj by&amp;#322;o gdzie to tu wszystko sie zmieni&amp;#322;o gdzie to co kiedy&amp;#347; tu iskrzy&amp;#322;o tego nie ma w szcz&amp;#281;&amp;#347;cie &amp;#347;wiat zw&amp;#261;tpi&amp;#322;o X2
miasto przystanek start to poranek niepokoj&amp;#261; sprawy nie poza&amp;#322;atwiane jeste&amp;#347; ich wi&amp;#281;&amp;#378;niem w ci&amp;#261;g&amp;#322;ym po&amp;#347;cigu bol&amp;#261; juz mi&amp;#281;snie gdzie posz&amp;#322;o szcz&amp;#281;&amp;#347;cie wci&amp;#261;&amp;#380; o tym my&amp;#347;lisz gdzie przyjaciele dawni i przyszli meczy samotno&amp;#347;&amp;#263; pieni&amp;#261;dz narusza godno&amp;#347;&amp;#263; zero honoru moralno&amp;#347;&amp;#263; niknie juz z dawnego forum pora na ciebie w&amp;#322;a&amp;#347;nie juz przysz&amp;#322;a ciemna dzielnica a kiedy&amp;#347; kryszta&amp;#322; masz do wyboru &amp;#380;y&amp;#263; w ci&amp;#261;g&amp;#322;ym biegu albo przystan&amp;#261;&amp;#263; do rosn&amp;#261;cego przegranego szeregu nikt tu nie czeka bez sentymentu nie ma tu czasu na wspominanie pami&amp;#281;tnych moment&amp;oacute;w &amp;#347;wiat bez przekr&amp;#281;t&amp;oacute;w sami si&amp;#281; utopia wiek m&amp;#322;odych spada &amp;#380;yj&amp;#261;cych tylko konopi&amp;#261; &amp;#347;wiat bez oszustwa jest niemo&amp;#380;liwy nie ma &amp;#380;yczliwo&amp;#347;ci ka&amp;#380;dy jest chciwy cz&amp;#322;owiek prawdziwy to juz wspomnienie metamorfoza obiega ziemie jeden cel powsta&amp;#322; widz&amp;#281; to codziennie na ka&amp;#380;dym kroku o ka&amp;#380;dej porze niech to si&amp;#281; sko&amp;#324;czy tylko o to prosz&amp;#281; i inna droga pod&amp;#261;rze w innym kierunku by przed oczami mie&amp;#263; cos wi&amp;#281;cej ni&amp;#380; tylko szare syfy kolejnego kwitu i rachunku 
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w oko&amp;#322;o cisza s&amp;#322;yszalne tylko bicie w&amp;#322;asnego serca to wszystko juz nie to samo nowy dzie&amp;#324; w tym przekonaniu Cie utwierdza cz&amp;#281;sto nie mo&amp;#380;na spe&amp;#322;ni&amp;#263; w&amp;#322;asnych ambicji bo za ma&amp;#322;o czasu brak warunk&amp;oacute;w ci&amp;#281;&amp;#380;ko o dost&amp;#281;p do gry na wy&amp;#380;szej pozycji przed w&amp;#322;asnymi przyjaci&amp;oacute;&amp;#322;mi wymuszona dyskrecja dzie&amp;#324; i noc to bezustanna lekcja i tak bez ko&amp;#324;ca ci&amp;#261;gle zdobywanie &amp;#347;wiadomo&amp;#347;ci nie to co kiedy&amp;#347; by&amp;#322;o gdzie te wszystkie warto&amp;#347;ci start zacz&amp;#261;&amp;#322; si&amp;#281; po&amp;#347;cig bez lito&amp;#347;ci ludzka &amp;#380;yczliwo&amp;#347;&amp;#263; na co dzie&amp;#324; nie spotykana nie widziana ziemia obiecana wie zaufanie przyja&amp;#378;&amp;#324; pomoc i wzajemne wsparcie chcesz cos w menu wystawisz r&amp;#281;k&amp;#281; dostajesz cios w plecy na samym starcie ka&amp;#380;dy dla ka&amp;#380;dego potencjalnym konkurentem spojrzenia i gesty ludzkie pozornie w niebo wzi&amp;#281;te &amp;#380;eby tylko cos zyska&amp;#263; przyklejone u&amp;#347;miechy na rzuchwianych zawiasach p&amp;#281;kaj&amp;#261; &amp;#322;o&amp;#380;yska intencja nieczysta egzystencja przezroczysta bez barwy i wyrazu nie to co kiedy&amp;#347; tu iskrzy&amp;#322;o w codzienno&amp;#347;ci tamtych czas&amp;oacute;w 
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poranna kawa jest spokoju oaz&amp;#261; chwila wytchnienia dop&amp;oacute;ki wskaz&amp;oacute;wki zegara ludzi nie trac&amp;#261; niech wska&amp;#380;&amp;#261; przykre obrazy od s&amp;#322;o&amp;#324;ca wschodu do zachodu to nie to co kiedy&amp;#347; na to nie brakuje mi dowod&amp;oacute;w liczne samos&amp;#261;dy monotonne rutyna te same obrazy ta sama jazda jak szlak na kolejowych szynach od stacji do stacji i z powrotem cz&amp;#322;owiek staje si&amp;#281; robotem nakr&amp;#281;conym mechanizmem na sercu wida&amp;#263; Blizne nie ma miejsca na uczucia co dzie&amp;#324; bezkres tych samych czynno&amp;#347;ci ta sama guma do przezucia wsp&amp;oacute;&amp;#322;czucia no chocia&amp;#380; troch&amp;#281; ma&amp;#322;o kto okazuje zamkni&amp;#281;ty w swych w&amp;#322;asnych &amp;#347;cianach sw&amp;oacute;j prawdziwy wizerunek maskuje nie ma czasu na wspomnienia pouk&amp;#322;adanie w&amp;#322;asnych my&amp;#347;li i rozwa&amp;#380;a&amp;#324; &amp;#380;yciowych nie do przeskoczenia spokoju mniej ni&amp;#380; zero egzystencja poddana post&amp;#281;pu sterom kiedy&amp;#347; cz&amp;#322;owiekowi nerwy puszcza i &amp;#322;za wspomnienia po policzku sp&amp;#322;ynie przypomnij sobie swoje w&amp;#322;asne imi&amp;#281; i to co kiedy&amp;#347; w jego sercu &amp;#380;y&amp;#322;o zada sobie pytanie czy w szcz&amp;#281;&amp;#347;cie &amp;#347;wiat zw&amp;#261;tpi&amp;#322;o 
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