
Lukasyno, Nie wychod
Zwyk&amp;#322;y poranek, zwyk&amp;#322;e osiedleGdzie&amp;#347; w polskim mie&amp;#347;cie pierwsze autobusyUlice pogr&amp;#261;&amp;#380;one we mgleLatarnie jeszcze &amp;#347;wiec&amp;#261;, dzielnica budzi si&amp;#281; do &amp;#380;yciaNa przystanku zatrzymuje si&amp;#281; polonez, tajna policjaPi&amp;#261;ta trzyna&amp;#347;cie z zegarkiem w r&amp;#281;kuR&amp;#281;ce na mask&amp;#281;, pies po kiermanach szabel szuka dokument&amp;oacute;wPytania bez odpowiedzi - sk&amp;#261;d idziesz, dok&amp;#261;d jedzieszTu razi w oczy gdy cz&amp;#322;owiekowi lepiej si&amp;#281; wiedzieS&amp;#261;siadka z klatki obok prawa obywatelkaTaka co siedzi w domu, z nud&amp;oacute;w zza firanki zerkaPi&amp;#281;tna&amp;#347;cie lat pracy na komendzie, dwa tysie rentyNasze podatki id&amp;#261; na utrzymanie takiej mendyDwadzie&amp;#347;cia godzin jazdy st&amp;#261;d, skr&amp;#281;ty legalemTu zjazd na baz&amp;#281; za posiadanie gram&amp;oacute;w par&amp;#281;Tu &amp;#380;ycie szare, jak czarno-bia&amp;#322;y filmBrak w nim kolor&amp;oacute;w, a tyle dzieje si&amp;#281; w nimTego scenariusza nie napisze &amp;#380;adne z nocnych kinSystem do z&amp;#322;amania r&amp;oacute;wnie trudny jak kod PINJaki ojciec taki syn, jeba&amp;#263; spo&amp;#322;eczny czynJeden z&amp;#322;otnik, drugi sa&amp;#322;aciarz, trzeci goni sztynksCzwarty w&amp;oacute;zkiem wid&amp;#322;owym kr&amp;#281;ci ostre kanadyjePi&amp;#261;ty od treningu do treningu krwawym sportem &amp;#380;yjeSz&amp;oacute;sty umys&amp;#322; &amp;#347;cis&amp;#322;y zgarnia niez&amp;#322;&amp;#261; kask&amp;#281;Si&amp;oacute;dmy ma swoj&amp;#261; pasj&amp;#281;, do wszystkiego z dystansem&amp;Oacute;smy dobry dzieciak, lubi&amp;#322; starszym imponowa&amp;#263;Wykaza&amp;#322; si&amp;#281;, lecz mia&amp;#322; niefart i ostro przeskroba&amp;#322;Dziewi&amp;#261;ty non-stop jojnty, jojnty pod klater&amp;#261;Razem z dziesi&amp;#261;tym jak siedzieli na &amp;#322;awce tak siedz&amp;#261;[x2]Nie wychod&amp;#378; na ulice o poranku, nie wychod&amp;#378; po po&amp;#322;udniuNie wychod&amp;#378; na ulice dzi&amp;#347; wieczoremNie pisz&amp;#281; tego prasa, nie us&amp;#322;yszysz tego w radiuNie zobaczysz tego siedz&amp;#261;c przed swym telewizoremHistorii dalsza cz&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263;, par&amp;#281; &amp;#322;adnych lat wsteczCh&amp;#322;opaczyna w swoim &amp;#380;yciu nie unikn&amp;#261;&amp;#322; przej&amp;#347;&amp;#263;Wakacje w jednym z mazurskich miast, dobrze si&amp;#281; zakr&amp;#281;ci&amp;#322;Zosta&amp;#322; ch&amp;#322;opcem na posy&amp;#322;ki, wkr&amp;#281;ci&amp;#322; si&amp;#281; w smak dilerkiPolubi&amp;#322; &amp;#322;atwy hajs, lecz sam nie tyka&amp;#322; &amp;#347;wi&amp;#324;stwaOdk&amp;#322;ada&amp;#322; grosz do grosza, bo zna&amp;#322; bied&amp;#281; z dzieci&amp;#324;stwaChcia&amp;#322; pomno&amp;#380;y&amp;#263; go, po powrocie do swego miastaMusia&amp;#322; si&amp;#281; zerwa&amp;#263; stamt&amp;#261;d, na biegu przerwana pasjaJaka&amp;#347; panna przedawkowa&amp;#322;a, wyjeba&amp;#322;o j&amp;#261; w powietrzeNa o&amp;#347;rodek zaraz wpad&amp;#322;y psy wezwane przez karetk&amp;#281;Telefony na pods&amp;#322;uchach, &amp;#347;rodowiskowy wywiadNigdy go nie z&amp;#322;apali, nie wiedzieli nawet jak si&amp;#281; nazywa&amp;#322;To w&amp;#322;a&amp;#347;nie o nim mowa, ten sam ch&amp;#322;opak z przystankuCzu&amp;#322; si&amp;#281; du&amp;#380;o starszy, cho&amp;#263; pi&amp;#281;tna&amp;#347;cie lat na karkuOjciec stary cinkciarz nauczy&amp;#322; jak obraca&amp;#263; groszemZawsze wola&amp;#322; smak ryzyka, ni&amp;#380; czo&amp;#322;o zlane potemPo dzi&amp;#347; dzie&amp;#324; &amp;#380;ycie pisze dalsz&amp;#261; cz&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263; tej opowie&amp;#347;ciBohater&amp;oacute;w ani szczeg&amp;oacute;&amp;#322;&amp;oacute;w nie chce tu zamie&amp;#347;ci&amp;#263;Zbrodnicze &amp;#380;ycie, prawo pi&amp;#281;&amp;#347;ci, prawo miastaKa&amp;#380;dy nasi&amp;#261;ka tym, czym za m&amp;#322;odu dorasta[x2]Nie wychod&amp;#378; na ulice o poranku, nie wychod&amp;#378; po po&amp;#322;udniuNie wychod&amp;#378; na ulice dzi&amp;#347; wieczoremNie pisz&amp;#281; tego prasa, nie us&amp;#322;yszysz tego w radiuNie zobaczysz tego siedz&amp;#261;c przed swym telewizorem
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