-Dziewczyno.?! Dlaczego jesteś cała zakrwawiona.?!
-Chciałam wyciąć z siebie duszę. Po ponoć to dusza kocha, nie serce. A ja... A ja już nie chcę kochać... Rozumiesz.? Mniej będzie mnie bolała strata duszy niż miłość do frajera, który mnie rani na każdym kroku, z pieprzoną premedytacją..


* Spontaniczna chwila wrażeń.


Niewiele pamiętała z tych dwóch nocy, tylko jego zmęczone oczy,
delikatne usta i ciepło od niego bijące.
I jeszcze to, że tonęła w jego ramionach, bezpieczna i spokojna.


Oo. Taaam! Spójrz. W dół. Właśnie tam leży moje serce. Pochowane w 1990r. Zmarło od wielu ran wewnętrznych, złamań, pokaleczeń, uszkodzeń i dziur. Ale ja jakoś żyję. Mam nowe serce. Plastikowe. Nie potrafi kochać, ale przynajmniej jest odporne na ból i się nie złamie. Dzięki niemu nie poczuję cholernego krwawienia, cierpień już nigdy więcej…


A może to mój chory sen?
A może śmierć?
Może nie ma mnie?


uczę się Ciebie jak w szkole prymuska.
jak Alicja zabiorę na drugą stronę lustra
pokażę rzeczy, których nigdy nie pokaże Ci kablówka - słowo.
prawdziwe życie, od którego pieką dłonie i policzki.
pokażę więcej niż przypuszczać możesz, wszystkie swoje myśli.


Kiedyś staniesz z nim twarzą w twarz. Spojrzysz pierwszy raz i już wtedy Twoje serce będzie mówiło: TAK, TO ON. TO JEGO CHCE MIEĆ NA ZAWSZE . I wtedy będziesz mogła zamieszkać z nim w kartonie pod mostem albo w pobliskich blokowych śmietnikach, byleby razem. Będziecie musieli dzielić się jedną bluzą, kurtką, jedną kanapką i jednym lizakiem. Ale będzie warto, bo będziecie dzielić się także miłością. Tylko trzeba czekać...


-Czy to boli?
To dziecinne pytanie wymknęło mu się z ust, zanim zdołał je powstrzymać.
-Umieranie? Nie, w ogóle nie boli-Odrzekł.-to coś takiego jak zaśnięcie, tylko jest szybsze i łatwiejsze.


I nie pytaj mnie o nią, znasz ją doskonale
Nie pytaj co Tobie da, lecz co Ty możesz zrobić dla niej
Codziennie w innym stanie ją spotykasz
Lecz czujesz tylko dumę, gdy ktoś o nią Cię zapyta.




` - Oni mnie przez Ciebie nienawidzą!
- Nienawidzą za moją miłość do Ciebie?
- Tak, własnie za to..
- A nie pomyślałeś, że po prostu Ci zazdroszczą?


nic nie chcę.
jak tu kur.wa chcieć cokolwiek,
skoro wszystko co robisz jest złe.


-za kim najbardziej tęsknisz ..?
-... hmm Tęsknie za ludźmi którzy nauczyli mnie żyć .
-jak to nauczyli Żyć ..? przecież każdy to potrafi. ..
- ja nie potrafiłam . Na szczęście spotkałam na drodze wspaniałą dziewczyne, która pokazała mi jak się śmiać,kochać, jak czuć się szczęśliwą ..
-..to pewnie nauczyła Cię też i płakać..
- nie płakać nauczyłam się sama ... Lecz gdy płakałam zawsze była przy mnie.!


Szczerze, co sie dzieje?
Nie lubię rzeczywistości, ta droga jest dla mnie zbyt dziwna.
Tak naprawdę, życie jest świetne.
Jesteśmy tym, czego nie widzimy.
Marząc, tracimy wszystko.


Czasami trzeba usiąść obok i czyjąś dłoń zamknąć w swojej dłoni,
wtedy nawet łzy będą smakować jak szczęście 


Porwała swego księcia i już nigdy go nie oddała..chroniła go i kochała!


Cholerna irytacja na Twój widok, no przykro mi

Chory stan coraz szybciej się pogłębia

ogólna ucieczka.


wiesz kiedy docenisz, że straciłeś? kiedy budząc się rano z problemem nie będziesz mógł wykręcić mojego numeru, bo będziesz wiedział, że JUŻ nie odbiorę

Wśród tandety lśniąc jak diament
Być zagadką, której nikt
Nie zdąży odgadnąć nim minie czas ...


-Żyła tylko dla niego <3


- Czujesz się pusty - podusnęła. - Czujesz się sam. Samotny. Prawie przerażony, ale też silny, prawda?
- Skąd...? - wytrzeszczył oczy.
- Znam nazwę tego uczucia - odparła z łagodnym uśmiechem. - To wolność


- po tylu latach uwolniłam się od największego ciężąru mojego życia - Ciebie


połam moje palce.


`..pierwsza myśl - o matko boska,
druga myśl - o ja idiotka..`

A ona szła. Klaksony samochodów wydawały głośne dźwięki, a twardy beton kaleczył jej stopy. Nowa sukienka wybierana z taką starannością przypominała szmaty rodem z Kopciuszka. Jednak jej książę nie gonił. Nie zauważył nawet kiedy wyszła. Całował zbyt zachłannie dziewczynę w czerwonej opasce. Wmawiała sobie, że nie plącze za nam, a za sandałkami zgubionymi u szczytu schodów. Płacze bo buciki leżą na schodach, a jej nogi stąpają po szkle...


-widziałeś tą dziewczynę? zawsze na czarno.! a dziś nawet rajstopy kolorowe ubrała.! co z nią?
-podobno się zakochała. czy jakieś inne nieszczęście.


a, gdy zatęskni... nauczy się w końcu doceniać...


KiedyŚ miała marzenia. Wierzyła, że może się udać.Dążyła do celu. Nawet ufała ludziom. Czas przeszły dokonany. Bo ile wystarczy, aby to zmienić ? Krótka odpowiedź. Zero wyjaśnień.
Jedna osoba.



W oknie szukała jego twarzy, w drzwiach jego osoby, w słuchawce jego głosu, a w sobie.. W sobie jego serca...


Chwycić to co nieosiągalne....


spalić tą miłość. 


Patrzeć w ciszy na jego usta, włosy i dłonie oświetlone malutką lampką,
było uczuciem tak majestatycznym, jak położenie się na torach i zatrzymanie lokomotywy siłą nóg,
albo jak pływanie bez łapania oddechu w morzu.


chciałabym, by na koniec dali mi przewinąć swe życie jeszcze raz jak film,
znów spotkalibyśmy się wśród chwil co blakną choć pielęgnuję je z całych sił,
moje sny zawiesiły się tam.



. upić się szczęściem, by nie płakać więcej


wyegzystencjonowana tylko dla jednego Pana.


razem połykamy tęczę.


czy, czy pamiętasz tamte dni, tamte noce,
gdy świat zapatrzył się, jak Ty w moje oczy ?



and.. why You swapped me by her ?
i.. czemu zamieniłeś mnie na nią ? 


Whatever it takes.
Cokolwiek miałabym poświęcić.


`te wibracje dają rytm.. zdobądź nimi świata szczyt.
ruszaj ciałem ! ejj ciałem .!
nie wstydź się, bo kroki znasz!
roztańcz ze mną cały świat ...
ruszaj ciałem.. ejjj ciałem !

__________________

ucichła we mnie ta mała dziewczynka,
która wszystko brała sobie do serca.


Niesmak w ustach po twoich ustach...



On może sprawić że upadnę
Ale wiem,
Że potem podniesie mnie.
-Przyjaciel <3.



tyle pustych słów.


kompletnie niekompletna

a dla mnie tylko ten... marzeń świat!

radocha do kwadratu


'Ograniczona sobą.
Niemądra i świadoma.
Uległa, ułożona.
Niepełna i niecała w zmiennych granicach ciała.'

wypchaj się !

A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci.
Pamiętaj o mnie, dobrze?
Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej...



wśród stosu pluszowych misiaków znalazłam Jego. moje w y m a r z o n e g o. miał urwane ucho i dziurę w brzuchu. troszkę brudne futerko i buty nie do pary. kocham Go, bo nie lubię perfekcji.



wredoty jedne, kłamliwe, podłe istoty...taka jest natura kobiet...dlatego właśnie kocham facetów



chcesz by Cię szanowali? pokaż, że masz serce tam, gdzie wszyscy widzą cycki.'





Nie zawsze można być najlepszym. czasami trzeba poprzestać na byciu zaje.bistym 





Celuj w niemożliwe, a osiągniesz nieprawdopodobne.


Ufam kazdemu... Niestety tylko raz...

Wyprałam emocje. suszą się na balkonie.

Pociesz mnie. i ucisz mój płacz.

Różowa rozpacz.

Nienawiść do niego gratis oddam.




Gdybym mogła,
Gdybym tak mogła
Wydrzeć sobie serce
I być bez serca,
Byłoby mi lepiej,
Dużo lepiej,
Byłoby najlepiej,
Chociaż nie wiem, nie wiem.



- Patrz,jakie to dziwne. Teraz stoimy obok siebie, rozmawiamy, śmiejemy się.. A za jakiś czas może mnie zabraknąć, a Ty będziesz odwiedzać mnie na cmentarzu..
-A kto powiedział, że będę Cię odwiedzać? ... Ja będę leżeć obok...


... Krok po kroku, powoli i spokojnie dochodzę do wyznaczonego sobie celu i im bliżej jego jestem, tym bardziej uświadamiam sobie, że jednak nie tego chcę...



To nie boli. To zabija.


... a potem przez kilka godzin moje serce szybciej biło,
a na twarzy pojawił się uśmiech, taki szczery,
taki że aż boli szczęka i brzuch i chcesz przestać
ale nie możesz, po prostu ...



Dawaj zabawimy się w alkoholowych rewolucjonistów! Obalimy kilka flaszek 




Tacy chłopcy zwykle chcą coś w zamian. 

Ciche wołanie echem odbite.

Dusząc się wspomnieniami.

Niemy krzyk.

Uratuj mnie.

Bojąc się własnego cienia.

Setki bezsensownych zdań.

Naiwna histeryczka.

Połamany księżyć.

Kiedy dość mam nawet siebie.

dwulicowi ludzie, ku.rwa ile Was jeszcze? 

kocham cię, żałosne nie?


Prowokuję powietrze, aby wypełniało mi płuca resztką nikotyny z Twoich ust.


Nie będę ci się dzisiaj śniła, nie chce mi się.


Życie jest łatwiejsze, niż się wydaje...
Wystarczy godzić się z tym,
co jest nie do przyjęcia,
Obywać się bez tego,
co niezbędne
I znosić rzeczy
nie do zniesienia...


Masz do mnie teraz pretensje, że Cię olwam, że mogłabym mieć więcej do powiedzenia. Miałam, ale przestałam gdy Ty zaczęłaś mnie olewać. Zawsze gdy chciałam pogadać mijałaś mnie i szłaś do dwoich pustych koleżanek wymienić się `niusami` kto kogo, z kim, gdzie i jak !
I powiedz, jak tu nie mieć Cię w dupie?


"Bo nie żyję ani w przeszłości, ani w przyszłości.
Dla mnie istnieje tylko dzisiaj i nie obchodzi mnie nic więcej.
Jeśli kiedyś uda ci się trwać w teraźniejszości, staniesz się szczęśliwym człowiekiem."


jesteśmy celem w grze zwanej manewrami szczęścia.


`lubię ten stan. cisza ja i czas.
lubię ten stan. samotne sam na sam.`


płatki stokrotki.. i pytanie Kocha? Nie kocha?


Zastygam w ciszy żyjąc teraźniejszością.


łza na rzęsie.

blisko tak, nie trzeba słów.

przemarznięte ogrzej dłonie.

nie zostaniesz nigdy sam. masz mnie.

Umieram gdy widzę jak błądzimy we mgle...

zastygła w ciszy.

jest dumny, a gwiazdy mu zazdroszczą.

a co, jeśli przestanę wierzyć w siebie?

ciągle mało nam nas.

i przepraszam, że nie jestem idealna.

czy nadal jesteś mój?

Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie.

Szlag trafił święty spokój, roztrzaskał liczniki.

kochaj mnie. tak po prostu.

żałośnie. i tak pusto.

przecież wiesz. ja się nie poddaję.

czemu cię nie ma na odległość ręki?

znowu odejdziesz?

kocham cię. chociaż nie wiem co to miłość.

nie byli już jednością.

nie patrz wstecz. już za późno.

aspołeczna.

Pieprzona nadzieja.

na marmurze już nie widnieje Twe odbicie.

kartka papieru. pusta i zabłocona...

twoje usta nie pasują już do moich.

jak wiele masz jeszcze marzeń?

a jej wzrok? co oznaczał teraz?


kim ty właściwie jesteś? ja cię nie znam
Kto dał ci tu wolną rękę? weź stąd spiep.rzaj


krajobraz miłości.






 przepraszam za to,
że uzależniłam się od twojego widoku,
za to,
że nie potrafię żyć poza twoim magicznym światem,
za to, że nie potrafię być szczęśliwa.



A moje szczęście pachnie Tobą.


´ myśląc o szczęściu - Ciebie nie uwzględniam.


Nie pozwól, by strach wyeliminował Cię z dalszej gry.... 


inne będą nasze dni, adresy, telefony...
kiedyś, po latach spotkasz mnie, idąc na przykład z żoną.
kiedy się ukłonisz, no to spojrzę uśmiechnięta.
twoja żona spyta: `kto to?`
powiesz: `nie pamiętam..`


- Mogę coś dla Ciebie zrobić?
- Bądź.
- Tylko tyle?
- Aż tyle. 



Przyjacielu... czy Ty...?
-Tak najdroższy, kocham Cię!
A czy Ty...?
-Tak, zawsze będę przy Tobie!
A czy ja...?
-Tak, Ty zawsze możesz na mnie liczyć!
A czy będziesz...?
-Tak, będę z Tobą płakać!
A...?
-Tak, tak, śmiać się z Tobą też będę!
A czy kiedy...?
-Tak, kiedy będziesz potrzebował pomocy- pomogę Ci!
A czy wiesz, że...?
-Oczywiście, że wiem, że mogę na Tobie polegać!
I, że ja...?
-I, że Ty zawsze mi pomożesz!
Wiesz napewno też, że gotowy jestem...?
- Tak, wiem, że gotowy jesteś zginąć za mnie! Ja też dla Ciebie zrobię wszystko!
Przyjacielu...wiesz...
-Wiem, wiem, ja również dziękuję Ci za to, że jesteś!
Najdroższy... jeszcze tylko jedno pytanie...
Czy Ty...?
-Nie, nie czytam w Twoich myślach...
To skąd...?
-Ja to poprostu czuję! Czy nie wiesz, że przyjaciele rozumieją się...
Tak, tak... bez słów..."



dla mnie miejsca nie było , dla niej też nie będzie !

__________________
i czasami odmówiłabym najlepszej nocy w życiu,
byle by potem za tym nie tęsknić.. 



 tańcząc nad chmurami.

wirując na parkiecie.

niczym dwa łabędzie.

paczka dureksów.

profesja zwana życiem.

Zostawiam dotyk na brzegu kartki.

w sercu skra nadziei.

z opaską na oczach.

kroczyć własną drogą w pożyczonych butach.





''W obliczu zamieszania trzeba walczyc o swoje...''


Nigdy nie pozwól by strach przed działaniem wykluczył Cię z gry...



mała czerwona.

w tropikach.

delikatne strefy.

uwaga!
zły wybór.

kilka ważnych zasad.

pełna blasku.

subtelna pokusa.

zmysłowy relaks dla dwojga.

w mocy aromatów.

czuły masaż.

zachwycaj diamentowym blaskiem.

olśniewaj doskonałością diamentów.


nadzieja? nadzieja to bezwzględna su.ka.
a my wszyscy jesteśmy jej wierni.


wrodzona tęsknota...


bezmyślna małolata w brutalnej rzeczywistości


` bądź sobą .trzymaj się własnych zasad . słuchaj głosu własnego sumienia . stawaj się tym , kim naprawdę jesteś . bo posiadasz szlachetne cechy . . wypracowanie , dobry charakter , delikatne serduszko . . i dlatego właśnie Twojej obecności nikt , nigdy nie będzie potrafił zastąpić . . < 3






Był jedynym o którym warto było śnić
W jego ramionach pragnęła zawsze być
Od niego uczyła się na nowo życia
By mogła wyjść ze swojego ukrycia
Pewnego dnia nagle coś się rozbiło
Padły ostre słowa i wszystko się skończyło
tyle pięknych chwil razem przeżyli
Wystarczyła sekunda by się rozdzielili
to jest ta chwila gdzie nagle wszystko znika
wtedy dziewczyna kontaktu unika
Pragnie być sama lecz wszyscy się gromadzą
Słyszy w koło siebie jak jej dobrze radzą
Po wszystkim już wie, że źle postąpiła
Lecz jej wielka duma wrócić do niego nie pozwoliła
Miłość jest krucha jak kwiat róży
wystarczy większy podmuch i wszystko w koło burzy
Warto czasami ochłonąć z emocji
Bo taka kłótnia na pewno związek wzmocni
Dlatego często trzeba ustąpić drugiej osobie
By do końca życia nie siedziało to w tobie.








jak fotografie w wysokiej rozdzielczości,
zbliżać, oddalać, szukać w nich doskonałości.
są chwile, które chciałbym wymazać lecz,
ktoś numerował strony - oszukać nie da się.
i dzień po dniu jest częścią mnie niezmiennie,
zdarzeń zbiór napędzających się wzajemnie < 3





`modliła się, by to był tylko sen
gdy otworzy oczy wszystko ułoży się.
lecz los nie miał ich w swoich planach
setki zdjęć wokół niej. ona pozostała sama
pozostały marzenia. tysiące wspomnień
cudowne chwile o których dziś musi zapomnieć .




` powtarzał żebym nauczyła się mocno kochać parę rzeczy i bardzo o nie dbała, bo ktoś kto kocha wszystko nie kocha niczego. ;| 




'Musisz wierzyć, że to może się zdarzyć
bo przecież gdzieś tam jest ktoś, kto też w to wierzy...
On Cię wybrał, dawno temu wymyślił Cię sobie...
gdy spotkasz Go, powie Ci, że to Ty...'






"Uśmiech losu można zobaczyć
nawet w tych najciemniejszych chwilach...
Jeśli tylko pamięta się, żeby zapalić światło




Najgorszy moment w życiu to taki, kiedy myslisz że nic gorszego Cię nie spotka
a poźniej nastaje taka chwila kiedy nie masz siły płakać, potem nie masz juz czym płakać,
a rozpacz jest nie do ogarnięcia


KiedyŚ miała marzenia. Wierzyła, że może się udać.Dążyła do celu. Nawet ufała ludziom. Czas przeszły dokonany. Bo ile wystarczy, aby to zmienić ? Krótka odpowiedź. Zero wyjaśnień.
Jedna osoba.



"Gdybyśmy tylko mogli dostać to, co chcemy, gdy uważamy, że tego potrzebujemy, życie nie przedstawiałoby żadnego problemu, żadnej tajemnicy i żadnego znaczenia."



-a co jeśli któregoś dnia będę musiał odejść? spytał Krzyś, ściskając misiową łapkę.
-co wtedy?
- nic wielkiego, odparł Puchatek. posiedzę tutaj i poczekam na Ciebie, bo jeśli się kogoś kocha, to ten ktoś nigdy nie znika, tylko siedzi i gdzieś na Ciebie czeka...


` naiwna ? zaufałam Ci na samym starcie ! `



`...zapamiętam Cię takim, jakim Cię poznałam...`


` nieokrzesane uczucie tęsknoty. <3 `


` Wyczerpana brakiem dawki Ciebie. `


Dopiero, gdy skona ostatni motyl w brzuchu
i żadna łza nie narodzi się w oczach...
Dopiero, wtedy będę miała pewność,



Dziś błyszczysz jak księżniczka, jutro zajedziesz tandetą.



Masz czas w nocy
wsiądź w samochód,
włącz światła,
zapnij pasy,
włącz dobry rap, podkręć bas na maksa,
pomyśl chwilę jak często tak się dzieje,
że konkretnym chwilom w życiu dajesz tytuły piosenek.




"Ktos cche zebys byl"


Pozdrawiam wszystkie małolaty robiące z siebie szmaty.


i podobno słychać było, jak pękło jej serce .


jesteś głupi czy bezczelnie na coś liczysz?



ale.. przecież niewinny róż pasuje do oliwkowego szyku.



Śmiej się. Niech reszta świata zastanawia się dlaczego.



Gdy Ci 18-tka strzeli
masz sto nowych przywileji,
od dziś wszystko dozwolone,
papierosy, wódka, wino
oraz erotyczne kino.
Podśpiewując dana, dana
baw się do białego rana,
możesz głośno się weselić
lub numerek sobie strzelić.
Gdy zrobi się pogoda
to zafunduj sobie loda.
Gdy stać cię na cztery kąty
możesz tworzyć w nich trójkąty.
Wszystko dobrze się ułoży,
gdy się go głęboko włoży.
Od dziś możesz robić wiele,
tego życzą Ci przyjaciele.

 
18 życzeń na 18 urodziny.
Rozsądku w życiu, umiaru w piciu,
dobrego zdrowia, pieniędzy mrowia,
ciągłej radości, szczęścia w miłości,
przyjaciół nowych, snów kolorowych,
rodziny licznej, pociechy ślicznej,
wspaniałej pracy, wysokiej płacy,
domu z ogrodem, psa z rodowodem,
pomysłów wielu, dojścia do celu,
rekordów bicia, i stuuuuuuuu lat życia.







