
moim bratem jest przyszłość - prawdziwy marzyciel! 

tatą teraźniejszość- twardo stąpający po ziemi realista, 

mamą przeszłość- kochana idealistka - to moja rodzina - jest inna, ale wspaniała 

a kim jestem ja?...no właśnie  

niektórzy wciąż nie umieją pojąć sensu mojego istnienia 

dla wielu jestem zagadką 

jestem igraszką losu 

jestem 

jestem samotny- no ale cóż to właśnie ja 

denerwuje wszystkich dookoła 

zapracowani mnie nie znoszą- cały czas gdzieś im uciekam 

leniwi też mają mnie dość-tylko zawracam im głowę 

szczęśliwi umieją mnie choć trochę docenić - z nimi zawarłem sojusz 

ja...chciałbym mieć przyjaciela ale wszyscy mają do mnie pretensje 

bez ustanku słyszę ze dałem z siebie za mało...mało?!... nie jestem w stanie 
wszystkim dogodzić… 

Jestem dzieckiem...tylko dzieckiem i pragnę czuć się jak dziecko! 

czasem staję w miejscu ...czasem ...dosyć często 

czasem biegnę, płynę 

a czasem po prostu ciągnę nogę za nogą...tak...mi też "czasem" brakuje sił..! 

Nie możesz mnie winić za wszystko- twoje życie to coś co upływa kiedy ty jesteś 
zajęty snuciem planów na przyszłość (John Lennon) 

ono wcale nie jest zależne ode mnie, zrozum to i uwolnij się...spróbuj puścić moją 
dłoń…  chociaż teraz  wydaje ci się, ze ja ją trzymam… za chwile zrozumiesz ze ja 
jej nigdy nie trzymałem 

będę zawsze, ale proszę naucz się żyć beze mnie 

Nawet jeśli w XXI wieku już każdy mnie zna 

to ja jestem Czas- a ty... jak masz na imię? 

A... i jeśli właśnie gorączkowo sprawdzasz zegarek to zrozum, że ja tylko na pozór 
w nim jestem 

i obejrzyj film jeszcze raz, jeszcze raz i najlepiej jeszcze jeden raz az do momentu 
gdy uświadomisz sobie, że zegarek nie jest ci do niczego potrzebny 

Ludzie… wpadają w wartki prąd czasu, nie pamiętając już, czego szukają. 
Machając gorączkowo rękami, kręcąc się w kółko… To nie ma sensu(Mały książę)  

Jedyną przeszkodą jaką stawia ci czas jest dzień twojej śmierci, resztę tworzysz 
sam 


