
Ego, 5 Minut
(5 minut ..wyrwanych) Przede wszystkim by&amp;#322;o ciemno, nic tylko ja i miliardy roz&amp;#380;arzonych kul nade mn&amp;#261; u mnie zowi&amp;#261; to powrotem o jednej narcie ostatnie starcie pomi&amp;#281;dzy mn&amp;#261; a noc&amp;#261; niejeden z tych uznanych wraca&amp;#322;by karoc&amp;#261; musi kusi&amp;#263; mnie czar spacer&amp;oacute;w bo wracam piechot&amp;#261; zreszt&amp;#261; wierz lub nie w to jak i w to &amp;#380;e stworz&amp;#281; napi&amp;#281;cie wzrastaj&amp;#261;ce niczym w horrorze dla tych wpatrzonych oczu rozgrzanych jak ro&amp;#380;nem ci&amp;#281;&amp;#380;ko jest spotka&amp;#263; kogo&amp;#347; o tak p&amp;oacute;&amp;#378;nej porze a jednak przemk&amp;#322;a mi przed oczami posta&amp;#263; wtopiona w t&amp;#322;o a wi&amp;#281;c trudno by&amp;#322;o j&amp;#261; rozpozna&amp;#263; us&amp;#322;ysza&amp;#322;em tylko pojebane zdanie w mig znikniesz a wszystko wok&amp;oacute;&amp;#322; zostanie to nie by&amp;#322; idealny moment na zastanawianie ani chwili d&amp;#322;u&amp;#380;ej tam nie sta&amp;#322;em burzo m&amp;oacute;zg&amp;oacute;w we&amp;#378; mnie deszczem my&amp;#347;li mnie zalej chocia&amp;#380; teraz gdy ziewanie przypomnia&amp;#322;o mi &amp;#380;e czas na spanie Ref.x2 Oto 5 minut wyrwanych spod kopu&amp;#322;y tych wybranych uwa&amp;#380;anych za ze&amp;#347;wirowanych dla (dla) nich, tych pozornie rannych wytw&amp;oacute;r dw&amp;oacute;ch postur z PFK kompany (halo co tam.. za-za-za-zamota) Nie wiem jak to si&amp;#281; uda&amp;#322;o, ale ockn&amp;#261;&amp;#322;em si&amp;#281; rano obudzi&amp;#322; mnie wiertarkowy komando zarusztowany wa&amp;#380;niak niczym Marlon Brando na dzikim zachodzie w podzi&amp;#281;ce za sw&amp;#261; prac&amp;#281; w ch&amp;#322;odzie to nie &amp;#380;aden bohater tylko mych sn&amp;oacute;w z&amp;#322;odziej zapowiada si&amp;#281; niemile dzie&amp;#324;, tydzie&amp;#324; czy dwa chuj wie ile to potrwa istne fatum do rozpoznania, trwa ta fatamorgana Ref. Oto 5 minut wyrwanych spod kopu&amp;#322;y tych wybranych uwa&amp;#380;anych za ze&amp;#347;wirowanych dla (dla) nich, tych pozornie rannych wytw&amp;oacute;r dw&amp;oacute;ch postur z PFK kompany Musia&amp;#322;em wyj&amp;#347;&amp;#263; z domu mimo braku si&amp;#322; naraz narastaj&amp;#261;cy ha&amp;#322;as do tego mnie zmusi&amp;#322; bo dusi&amp;#322; g&amp;#322;&amp;#281;bie muzyczn&amp;#261; mej duszy tym razem gorzej bo nie omin&amp;#261;&amp;#322;em burzy a wysz&amp;#322;o tak, &amp;#380;e wszed&amp;#322;em do wi&amp;#281;kszej z ka&amp;#322;u&amp;#380;y wyl&amp;#261;dowa&amp;#322;em w cz&amp;#281;stochowskim centrum opad&amp;oacute;w pe&amp;#322;nym przemokni&amp;#281;tych ludzi oraz spalin samochod&amp;oacute;w got&amp;oacute;w jestem stwierdzi&amp;#263;, &amp;#380;e by&amp;#322;em jakby mnie nie by&amp;#322;o wok&amp;oacute;&amp;#322; setki os&amp;oacute;b co w swej codzienno&amp;#347;ci utkwi&amp;#322;o ja i lustrzane odbicie, kt&amp;oacute;re si&amp;#281; nie odbi&amp;#322;o co by by&amp;#322;o ma&amp;#322;o, to si&amp;#281; okaza&amp;#322;o &amp;#380;e jestem niewidzialny, &amp;#380;e niedostrzegalny podejrzewam, &amp;#380;e tez nielegalny by&amp;#322;em jedynym dowodem zjawisk paranormalnych Mo&amp;#380;na powiedzie&amp;#263;, &amp;#380;e zwiedza&amp;#322;em obce miasto mimo tego, &amp;#380;e w&amp;#322;a&amp;#347;ciwie to mam je na w&amp;#322;asno&amp;#347;&amp;#263; sprawia&amp;#322;em wra&amp;#380;enie z kt&amp;oacute;rego jak fontanna tryska rado&amp;#347;&amp;#263; w ca&amp;#322;e to zamieszanie wdar&amp;#322;a si&amp;#281; ma&amp;#322;a niejasno&amp;#347;&amp;#263; czy jeszcze ujrz&amp;#281; w&amp;#322;asn&amp;#261; indywidualno&amp;#347;&amp;#263; i dlaczego w&amp;#322;a&amp;#347;ciwie zosta&amp;#322;em przemalowany na szaro (aaaa) a mo&amp;#380;e ty dasz rad&amp;#281; tym koszmarom cuda nie widy wal&amp;#261; do drzwi skryte na &amp;#347;cianie i to wo&amp;#322;anie w mig znikniesz a wszystko wok&amp;oacute;&amp;#322; zostanie wylane zdanie po dzi&amp;#347; dzie&amp;#324; mnie nurtuje w sumie co w tym dziwnego skoro ca&amp;#322;y &amp;#347;wiat tak funkcjonuje Ref.x2 oto 5 minut wyrwanych spod kopu&amp;#322;y tych wybranych uwa&amp;#380;anych za ze&amp;#347;wirowanych dla (dla) nich, tych pozornie rannych wytw&amp;oacute;r dw&amp;oacute;ch postur z PFK kompany
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