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RECEPTA NA SUKCES
Niepowodzenia motorem sukcesu być muszą,

A sukces zemsty być musi duszą.

MISTRZ
Mistrzowi łatwiej jest zostać towarzystwa ozdobą

Niż zabłysnąć przed samym sobą.

LĘK WYSOKOŚCI
Ten tylko boi się wysokości,

Kto już nie wierzy w swoje możliwości.

CHWAST
I róża za chwast może być brana,

Jeżeli jest już nie chciana.

PRZYJAŹŃ
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie,

Więc nie licz na przyjaźń, gdy dobrze ci się wiedzie.

POKARM
Nie samym chlebem człowiek żyje:

Jeszcze jest praca i są z marzeń pomyje.
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WIERNOŚĆ
Wierność jest jak kot wśród ludzi:

Póty się łasi, póki mu się nie znudzi.
                         

NIE TO
Jeśli nie masz pieniędzy i zamartwiasz się w ukryciu,

To znaczy, że robisz nie to, co powinieneś robić w życiu.

MARZENIA
Marzenia to cele wskazywane z ochotą,
Do któych nie chce nam się iść piechotą.

ROZWESELANIE
Najłatwiej jest rozweselić drugiego człowieka,

Gdy się głośno na swój los narzeka.

WYBIERZ  JEDNO
Czy dla ciebie brak nagany, to pochwały smak,

Czy  brak pochwały, to nagany znak?

CIEKAWOSTKA
Są rzeczy, za które pieniędzmi nie można zapłacić,

Lecz przez pieniądze łatwo je można stracić.
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NAIWNOŚĆ
Bez naiwności,  szydzonej bez miary,

Nie byłoby ani nadziei, ani wiary.

NIENAWIŚĆ
Nienawiść to gangrena duszy:

Gniją uczucia i wolność się kruszy.

WSTYD
Niech każdy sobie w pamięć wwierci,

Że wstyd żyje nawet po śmierci.

PRZESĄDY
Kto z przeądów się obmyje,
Ten od strachu wolny żyje.

SPOWIEDŹ
Dla niektórych spowiedź jest jak gumka do mazania:

Na nowe grzechy miejsce odsłania.

DRWINY
Kiedy śmiech ludzi cię złości,

Sprwiasz im wtedy więcej radości.


