
PWRD, O 180 Stopni obr
[Oztry]Wszystko si&amp;#281; zacz&amp;#281;&amp;#322;o wtedy  wyszed&amp;#322;em z cia&amp;#322;a kobietyna dzienne &amp;#347;wiat&amp;#322;o od tamtej pory nie jest &amp;#322;atwonadzieja g&amp;#322;upich matk&amp;#261;, mie&amp;#263; nadziej&amp;#281; jednak czasem wartoniejednokrotnie mia&amp;#322;em pokus&amp;#281; nieodpart&amp;#261;, aby to wszystko zostawi&amp;#263;,rzuci&amp;#263;, chcia&amp;#322;bym m&amp;oacute;c do przesz&amp;#322;o&amp;#347;ci wr&amp;oacute;ci&amp;#263;zobaczy&amp;#263; dawno niewidzianych ludzite miejsca, sytuacje, zimy i wakacje, zako&amp;#324;czenia i inauguracje, momenty szcz&amp;#281;&amp;#347;liwe i kiedy dr&amp;#281;czy&amp;#322; kac mniepo prostu to wszystko, co by&amp;#322;o kiedy&amp;#347; blisko, a teraz prys&amp;#322;oodesz&amp;#322;o... kiedy o tym tak my&amp;#347;l&amp;#281; jest mi ci&amp;#281;&amp;#380;koi wiem, &amp;#380;e ka&amp;#380;dy czasem czuje te&amp;#380; toprzypomina sobie to, co by&amp;#322;o kiedy&amp;#347;taki klimat z&amp;#322;apa&amp;#322; mnie dzi&amp;#347;wspominam chwile, ale bardziej te dobre,w kt&amp;oacute;rych zyska&amp;#322;em prawdziw&amp;#261; mi&amp;#322;o&amp;#347;&amp;#263; i przyja&amp;#378;nie dozgonnedzi&amp;#281;ki nim &amp;#380;ycie moje nie jest monotonnewywar&amp;#322;y one na mnie wp&amp;#322;ywy ogromne dlatego o &amp;#380;adnej z nich nigdy nie zapomn&amp;#281;(ref x4)To jest o 180 stopni obr&amp;oacute;t,To jest do przesz&amp;#322;o&amp;#347;ci powr&amp;oacute;t[Koma]Kiedy mia&amp;#322;em kilkana&amp;#347;cie lat przejrza&amp;#322;em na oczy,Sam zacz&amp;#261;&amp;#322;em decydowa&amp;#263;, jak&amp;#261; drog&amp;#261; b&amp;#281;d&amp;#281; kroczy&amp;#263;,Jak sw&amp;oacute;j los potoczy&amp;#263;, w kt&amp;oacute;r&amp;#261; stron&amp;#281; zmierza&amp;#263;,Komu ufa&amp;#263;, w czyje r&amp;#281;ce los sw&amp;oacute;j powierza&amp;#263;,Wszystko to, mia&amp;#322;o swe dobre i z&amp;#322;e strony,Wielokrotnie do wybor&amp;oacute;w by&amp;#322;em zmuszony,Cz&amp;#281;sto, fa&amp;#322;szywymi przyjaci&amp;oacute;&amp;#322;mi otoczony,Robi&amp;#322;em g&amp;#322;upoty, przez nich nam&amp;oacute;wiony,Jednak wci&amp;#261;&amp;#380; nie zra&amp;#380;ony, ka&amp;#380;dym swym upadkiem,Wieczorami wymyka&amp;#322;em si&amp;#281; z domu ukradkiem,Zdarzy&amp;#322;a si&amp;#281; sytuacja, &amp;#380;e mia&amp;#322;em wpadk&amp;#281;,Nast&amp;#281;pnego dnia ze &amp;#322;zami w oczach przeprasza&amp;#322;em matk&amp;#281;,To si&amp;#281; wi&amp;#281;cej nie powt&amp;oacute;rzy - obiecywa&amp;#322;em,Lecz w dalszym ci&amp;#261;gu, te same b&amp;#322;&amp;#281;dy powtarza&amp;#322;em,Wyci&amp;#261;gn&amp;#261;&amp;#263; w&amp;#322;a&amp;#347;ciwych wniosk&amp;oacute;w nie umia&amp;#322;em,Dlaczego nie wiem, sam nie potrafi&amp;#281; rozgry&amp;#378;&amp;#263; siebie do dzi&amp;#347;,Widocznie tak mia&amp;#322;o by&amp;#263;,Najwa&amp;#380;niejsze, &amp;#380;e te czasy min&amp;#281;&amp;#322;y,&amp;#379;yje si&amp;#281; pi&amp;#281;knie, cho&amp;#263; czasami s&amp;#261; problemy,Lecz i tak, najwa&amp;#380;niejsze s&amp;#261; imprezy,Oztry, Dyha, pami&amp;#281;tacie pod klubem ekscesy?Po koncertach powroty do domu piechot&amp;#261;,Bardzo wczesnym rankiem, lub bardzo p&amp;oacute;&amp;#378;n&amp;#261; noc&amp;#261;,Na jednej z imprez pozna&amp;#322;em j&amp;#261;, pami&amp;#281;tam dobrze,Kochanie dzi&amp;#281;ki Ci za wszystkie wsp&amp;oacute;lne miesi&amp;#261;ce,Moje &amp;#380;ycie, pe&amp;#322;ne by&amp;#322;o przykrych do&amp;#347;wiadcze&amp;#324;,Dlatego dzi&amp;#347;, na &amp;#347;wiat przytomnie patrz&amp;#281;(ref x8)To jest o 180 stopni obr&amp;oacute;t,To jest do przesz&amp;#322;o&amp;#347;ci powr&amp;oacute;t.
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