Przypadek czy szansa?
Józef: Wczoraj miałem lecieć do Polski, jednak kapitan
samolotu dostał ataku serca i zmuszony byłem wrócić do domu.
Dzisiaj poznałem pewną kobietę, zeszliśmy na temat studiów.
Powiedziała mi, że mam jeszcze szansę starać się o zieloną
kartę i studiować tutaj za darmo. Gdyby lot doszedł do skutku,
nie dowiedziałbym się o tym. Wcześniej myślałem o tym i
chciałem tu się uczyć, ale uważałem, że nie będzie mnie stać
na studiowanie w USA. Myślicie, że to przypadek?

Gosia: Nie ma przypadków

Józef: Teraz jest akcja ślub. Haha

Józef: Hahah

Nie wierzę

Józef: Dobra wracam do Polski dzisiaj. Jakie macie prognozy,
wrócę tu na studia i wezmę ślub? Czy może dostanę zieloną
kartę w trybie przyspieszonym? Haha, a może studia w PL?

Józef : Jest zajebiście i będzie zajebiście.

Józef: Dobra, ale co z tego, jak ja nie wiem gdzie w końcu
wyląduję

Józef: No, chciałbym wiedzieć, żeby czasu na studia nie tracić

w Polsce

Józef: Mon, przed chwilą rozjebałem 2 litry Danielsa w torbie.
Czy to dobry znak?

Józef: Trzeci raz próbuję się dostać do Polski i za każdym
razem coś jest nie tak. Miałem lecieć dwa razy do Londynu,
teraz Berlin, ale okazuje się, że nie mogę przyjechać do
Polski

Józef: Dlaczego nie mogę przyjechać?

Czy mam tu zostać?

Józef: Kurwa, LECĘ PIERWSZĄ KLASĄ BEZ kolejki

Max Love: Nice leć za tym

Józef: Max, co to za energia mi zrobiła taką kreację?

Max Love: Nie wiem, możesz mi jej podesłać trochę, bo ostatnio
to mam dziwności kreacyjne. Kiedyś w Rzymie miałem taki mega
zbieg okoliczności i za nim nie poszedłem czego żałowałem
potem, a moje ciało ewidentnie mi dawało znać, że popełniam
dziwność.

Józef: Myślisz, że to jest znak, żebym starał się o zieloną
kartę i przyjechał na studia w przyszłym roku? Musiałbym mieć

niesamowite szczęście jakby mi ją dali tak szybko.

Józef: Wtf. Miałem lecieć o 6 do Londynu, nie udało się. Teraz
o 3 miałem lecieć do Berlina, znowu się nie udało. Do tego
rozwaliła mi się 2 l butelka whisky. Co to ma być?

Dawid: Nie pij, zostań w Ju Es Ej i studiuj!

Józef: Haha Polska się rozbiła? Może w przyszłym roku, jak
się zdarzy cud i dostanę zieloną kartę
—————————Wpis pochodzi z grupy wyjątkowych osób zajmujących się
poszerzaniem świadomości.

Spodobało się? Udostępnij znajomym, niech
świadomość się poszerza <3 <3 <3

