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Krótkie jest ycie
Wiesz jak kruche ycie jest,
przecie wszystkich czeka mier ,
co gdy b dziemy krótko przed,
nie wiedz c, dok d cz owiek szed ,
czy zawsze b dzie nieznajoma,
dok d zmierza dusza ,Ona?
Pozna do czego jest przeznaczona,
kiedy b dzie o wiecona.
2009 © Adam Lukoschek

Pragnienie
Gdy to czego chcesz dobrze znasz,
jest to dowodem e ju to masz,
wdzi czno twórczo wyzwala,
na wzmocnienie tego co ju jest pozwala,
ziarenko zosta o zasiane,
w chwili gdy pomy la ,
wyro nie i b dzie na tyle doznane,
jak bardzo tego chcia .
2007

© Adam Lukoschek

Przyci ganie
Ka da my l procentuje,
twój wiat kreuje i kszta tuje,
liczy si jako twoich my li,
tylko to czego pragniesz wy lij,
swoje marzenie oddaj w pe ni,
i ufaj e si spe ni.
2010 © Adam Lukoschek

Mie wszystko
Nawet je li jestem nieraz w z ci,
nic nie naruszy rdzenia mi ci.
Nawet je li wielu mi zazdro ci,
nie jestem w stanie powtrzyma rado ci.
Nawet je li droga jeszcze daleka,
moja mi
w sednie nie czeka.
Nawet je li jestem niedoskona y,
wierz e Bóg jest wspania y.
2005 © Adam Lukoschek
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Bóg
Jeste urod natury,
masz najpi kniejsze wzory,
Ty jeste wszystkim, nienaruszonym,
z chwili na chwil przemienionym,
jeste jak ska a, jak woda pod ni ,
która uderza, nagle i z si ,
jak z oto na niebie, nigdy nie znika,
tylko jak strza a przez wszystko przenika,
przez te otwarte wrota zapraszasz do siebie,
by uczci , pochwali to ycie jak w niebie,
mi ci twojej nam nigdy nie brak,
miech bliskiego, kolejny Twój znak,
moje ycie to Ty, to czysta natura,
tkwi w nienawi ci, to wobec niej bzdura,
Ty jeste wszystkim, m czyzn , kobiet ,
W mym wiecie prawdziw pociech .
2003 © Adam Lukoschek

Zaufanie
Dlaczego tyle jest z a i cierpienia,
wiat nie mo e istnie bez cienia,
Tyle gniewu, z ci, smutku,
Do wiadczasz swoich my li skutku,
Nie chc bólu i cierpienia,
Potrzebujesz do wiadczenia,
Czy niezb dna jest mi wiara,
Nieszcz cie to nie jest kara,
Twoja pora ka kiedy , za jaki czas,
Twoim najwiekszym triumfem si stanie,
jest cel ukryty, którego nie znasz,
miej wiar i zaufanie.
2010 © Adam Lukoschek

Manifestacja Sukcesu
Sukces to podró w nieznane,
Odwaga to krok naprzód, dzia anie,
Ta podró to samopoznanie,
i marze spe nianie.
Marzenia paliwem stworzenia,
ch zmian i ch przebudzenia,
Pe na wiara i zaufanie,
i pewno
e tak jak chc si stanie.
2010© Adam Lukoschek
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Wolno
Mo esz robi to co chcesz,
co to jest to tylko Ty wiesz,
rób co Ci si ywnie podoba,
to taka yciowa uroda,
jeste wolny, masz wolno wyboru,
mo esz mie od wyboru do koloru,
ycie zawsze powie Ci „TAK”,
ale to Ty musisz wiedzie co i jak,
miej marzenia i nie dbaj o szczegó y,
nie dbaj o rezultat, stosuj te regu y,
i tak masz sukces ju jak w banku,
ycie daje Tobie bez ustanku,
zaufaj i rób co chcesz,
yciem si po prostu ciesz,
zauwa co dostajesz wci ,
za to wdzi czny b
,
dostajesz to, czego najbardziej chcesz,
i o tym doskonale wiesz.
2008 © Adam Lukoschek
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