
Rymoplastykon, Dzie
Wiesz czasem w&amp;#261;tpi&amp;#281; trac&amp;#281; wiar&amp;#281; w siebie,
w swoje zdolno&amp;#347;ci. Dlaczego? Nie wiem.
Nieprzygotowany na to co si&amp;#281; dzieje chowam nadziej&amp;#281; gdzie&amp;#347; w g&amp;#322;&amp;#281;bi siebie. S&amp;#261; takie dni wiedz&amp;#261; kobiety, w te dni ja &amp;#347;lepy jak krety, szukam wyj&amp;#347;cia, w labiryncie s&amp;#261; zakr&amp;#281;ty. Nie wiem. Stoj&amp;#281; i nie wiem kt&amp;oacute;r&amp;#281;dy. Zadumany, nieprzygotowany na to co los zsy&amp;#322;a dla mnie. Wiem, &amp;#380;e si&amp;#281; ogarn&amp;#281;. Zaraz to ogarn&amp;#281; jednak to wygl&amp;#261;da marnie-dok&amp;#322;adnie. W ten dzie&amp;#324; tego dnia spotykam siebie sam. Staj&amp;#281; twarz&amp;#261; w twarz sam ze sob&amp;#261; i rozmywa si&amp;#281; wszystko jakbym sta&amp;#322; nad wod&amp;#261;. 
To jest jak cios jak z nieba gromem pora&amp;#380;ony, przera&amp;#380;ony nie wiem co robi&amp;#281;, chcia&amp;#322;bym ucie&amp;#263; - nie ma dok&amp;#261;d. Jest mn&amp;oacute;stwo drzwi, ale kt&amp;oacute;r&amp;#261; i&amp;#347;&amp;#263; drog&amp;#261;? W tem nagle, niespodziewanie wpadam na pomys&amp;#322; i mam rozwi&amp;#261;zanie. Jakbym zobaczy&amp;#322; to w kuli szklanej - przepowiedziane, gdzie&amp;#347; zapisane. Tu zostan&amp;#281; tak jak stoj&amp;#281; przemy&amp;#347;l&amp;#281; jeszcze raz przywdziej&amp;#281; zbroj&amp;#281; dam rad&amp;#281;. Wiem. Ju&amp;#380; si&amp;#281; nie boje. To co&amp;#347; to ja, a znam swoje nastroje. To czeka na mnie wi&amp;#281;c podejm&amp;#281; wyzwanie duszy stoj&amp;#261;c bo duszy d&amp;#378;wigam ramie. I co? Kolejne pytanie. 
Nie wiesz? Ja te&amp;#380; nie wiem co si&amp;#281; dzieje-ka&amp;#380;dy ma taki dzie&amp;#324;, &amp;#380;e nic nie wie. Czemu? Nie wiem a ty wiesz? Mo&amp;#380;e mi powiesz jak to rozgryziesz?
W sumie mo&amp;#380;e kwestia le&amp;#380;y w rozumie gdzie rze&amp;#347;ko p&amp;#322;ynie wci&amp;#261;&amp;#380; pomys&amp;#322;-strumie&amp;#324;. Chc&amp;#261;c opanowa&amp;#263; wyboru szuka z podj&amp;#281;tych decyzji wynosi&amp;#263; nauk&amp;#281;. Znalaz&amp;#322;em luk&amp;#281; w prawdzie &amp;#380;yciowej-jak ka&amp;#380;dy. Bynajmniej ci&amp;#261;gle szukam tej nowej. I prosz&amp;#261;c chcia&amp;#322;bym wywrze&amp;#263; wra&amp;#380;enie na tych co w&amp;#261;tpi&amp;#261; w szcz&amp;#281;&amp;#347;cia istnienie. Pragnienie to po&amp;#322;owa sukcesu niszcz&amp;#261;c element stresu-ekscesu. By mie&amp;#263; to samo co teraz i potem, gdy si&amp;#281; nie uda od nowa spowrotem. To ten co m&amp;oacute;wi&amp;#322; &amp;#380;e nie ma ratunku-tymi s&amp;#322;owami psu&amp;#322; cz&amp;#281;&amp;#347;&amp;#263; wizerunku-zabi&amp;#322; sam siebie, przegra&amp;#322; ponadto wiary w siebie mu zabrak&amp;#322;o. Zrozum to tylko teoria-nic wi&amp;#281;cej. Potrzebne dzia&amp;#322;ania a nie za&amp;#322;amane r&amp;#281;ce. Optymizm, rozs&amp;#261;dek i ch&amp;#281;ci i wtedy ko&amp;#322;o szcz&amp;#281;&amp;#347;cia zacznie si&amp;#281; kr&amp;#281;ci&amp;#263;. Teraz sobie zaufa&amp;#263; nale&amp;#380;y by ten dzie&amp;#324; pr&amp;oacute;by tak jak chce si&amp;#281; prze&amp;#380;y&amp;#263;, bo ka&amp;#380;dy ma taki dzie&amp;#324;, &amp;#380;e nic nie wie, taki dzie&amp;#324;, &amp;#380;e nic nie wie
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