CIESZ SIĘ DZISIAJ CIESZ.. !
Możesz mówić, mówić że to farsa, bujda granda zwykła, ale zanim pójdę

chciałbym powiedzieć Ci, że:

. . . . . . .
Nie umiem się nadziwić tym, jak w codzienności radość tkwi.
Chciałbym aby był to zawsze permanentny stan, stan permanentny.. choć

wiem, że każdy nowy dzień rodzi nowe paranoje. Aby temu zapobiec w szafie
głupoty zamykaj idiotów, niech przestaną być przyczyną kłopot ów. I niech
rzucają w nas pestkami, nie przejmuj się ja i tak w plecaku granat mam.
Między drugim a czwartym piętrem, jesteś fundamentem...i niech to

diabli wezmą, jeśli nie wiem tego na pewno. Ty rzeźbisz, życie swoje w swoich
dłoniach,istna wola istnienia pod pojęciem człowiek.
Jesteś życiem, życie jest w Tobie, tak podzielne rozwarstwione, jeste ś
życiem...

Na statku sympatii, wpływaj na ludzi, ucz ich nurkować do głębi duszy odgłos muzyki niech Cię wyprzedza (prowadzi), za jego rytmem pójdą do
nieba.
CIESZ SIĘ DZISIAJ CIESZ..!

Bez lęku żyj na zdrowie, kiedy trzeba znaj dobrą odpowiedź; granice miej
tam, gdzie ustawisz je sama...
...a kiedy przyjdzie do Ciebie taka chwila, po której mógłby świat zawali ć si ę
to mając w sobie czystych uczuć zasób, uratujesz sens.
Nie wszystko co pozytywne jest legalne, nie wszystko co pozytywne
jest realne.. dlaczego dziwisz się, że widzisz coś o czym inni czytali tylko
w książkach? Bo inni chcieli poznać wszystkie tajemnice a poszli na więcej
liczyć... to ludzie za kawałek blachy.
Droga długa jest, nie wiadomo czy ma kres, a droga kręta jest, co
dalej za zakrętem jest...?

Jak trzeba żyć to najlepiej po swojemu, choć życie to jednostronna gra
-ja nie wierze w takie rzeczy, życie tak niepewne jest; życie tak jak pogoda
nieustannie zmienia się.
Nieproporcjonalnie wiele rzeczy nas dotyczy kt óre ma ło nas obchodz ą,
..trudno w to uwierzyć naprawdę. Czy to bohater pozytywny czy to
bohater negatywny......
Jak tylko odkurzysz „mieszkanie” zdobędziesz mury Libanu!
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