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Z  umiarem 

Naturalna  jest  czasem  niechęć  do  ruchu 

Pod  warunkiem  że  nie  przybywa 
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Blamaż 

Artyści  chcą  być  uwielbiani 

Lecz  gdy  publicznie  bzdury  opowiadają 

To  nawet  lubiani  być  przestają 

 

Facebook 

Zaletę  ma  nie  do  przecenienia 

Narodziła  się  sztuka  memów  tworzenia 
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Przykry  standard 

Plotki  i  domysły  są  zwykle  niekorzystne 

Odnośnie  tego  co  nie  jest  oczywiste 

 

Błędy 

Chętnie  innych  krytykujemy  i  oskarżamy 

A  sobie  z  łatwością  wybaczamy 

I  wykrętów  w  zanadrzu  sporo  mamy 

 

Poranek  marudy 

Kiedy  dzień  zaczynasz  narzekaniem 

Smutne  to  na  jego  resztę  przesłanie 
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Ci  co  nie  osiągnęli  w  życiu  niczego 

Często  zazdroszczą  wszystkim  wszystkiego 

Z  braku  ich  starań  zazdrości  otchłań 
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Skrajności 

Bieda  czyni  niewolnikiem  pracodawcy 

A  bogactwo  -  pieniędzy 

 

Wyzwolenie 

Kiedy  nałóg  już  pokonany  skutecznie 

To  sukces  życiowy  bezsprzecznie 
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Jako  dusze  jesteśmy  w  ciele  uwięzieni 

I  jedynie  śmierć  ciała  to  zmieni 

 

Bądź  niezależny 

Twoje  marzenia  mają  podobać  się  tobie 

A  nie  rodzinie  czy  postronnej  osobie 



Dziękujemy  za  skorzystanie  z  oferty  naszego  wydawnictwa  i  

życzymy  miło  spędzonych  chwil  przy  kolejnych  naszych  

publikacjach. 
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