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Słowa giną ... nieczytane, zmieniają się w ciszę.
Czytajmy, najlepiej poezję. Sny kolorowe miejmy!
Zawsze możemy pokochać ... wiatr.
Pytanie: czego szukamy w tłumie wyrazów,
zgiełku rymów, przenośni ...
może zadumy, żali, radości, miłości?
Poezja, proza są tylko po to, byśmy wiedzieli,
że wszyscy wciąż czujemy to samo ...
Dla mnie wierszy pisanie,
to przyjaciół i ... miłości poszukiwanie.
Zwróćcie proszę uwagę ... na wariata,
któremu wiecznie mało świata,
braknie słów niepoczytalnych,
ciągle miłości nienazwanej.
Uwierzcie, proszę: cudownie jest strugać wariata.
W szaleństwie tyle radości ...
Uwaga: na dytyramby nie oczekuję.
Moim wiernym Fankom i Fanom
za wspólne z poezją spotkanie SERDECZNIE DZIĘKUJĘ!
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Zdradzę tajemnicę: nie czytamy poezji dlatego,
że ładna. Czytamy ją, bo należymy do gatunku ludzkiego.
Człowiek ma uczucia ... żyjmy dla poezji, piękna, miłości.
Gdy wokół głupota, nienawiść, pustoszą świat,
a godność i honor pustymi słowami ...
pamiętajmy o innym człowieku.
„ Człowiek – istota rozumna”,
to przywilej, ale i zobowiązanie.
***

W ogrodach poezji są najpiękniejsze kwiaty.
Zakwitają dla nas z cierpienia i miłości.
Pochyl się nad nimi, a sam(a) się przekonasz.
Przecież one odbiciem duszy, płaczem serca ...
***
To już wiesz (wiecie) dlaczego piszę, szaleństwem płonę.
Zaklinam gestem, szeptem kołyszę.
Słyszysz ... to serce moje.
Można z mgieł utkać twórczą wyobraźnię,
zmieniać wewnętrzną muzykę na zrozumiały
dla maluczkich blues ... połączę te dwa światy?
Może niejednemu umysłowi śpiew słowika
uzmysławia, jak wysłowić się bez pustosłowia?
Usłysz(cie), proszę, serce moje!
***
Poecie szkoda słów, jest ich sługą z wyboru.
Uwięziłaś mnie Poezjo za kratą życia,
bym mógł wciąż cierpliwie odkrywać w słowach piękno.
Zamieszkałaś w mym sercu, z dolą i niedolą.
Choć życie stwarza piekło, do raju mnie prowadź!
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Wybacz(cie)! Kocham Poezję jak swoją dziewczynę.
Ona azylem, odskocznią w tym szarym świecie.
Duszę zranioną zrozumie, pocieszyć umie.
Zwykłą kartką otrze łzy, przyjaciółka po wsze dni.
Wcale się nie bawię, każdy sekret jej wyjawię.
Wspomnieć nie zawadzi, że nigdy mnie nie zdradzi.
Ma same plusy: radość życia, spokój duszy.

***
Ktoś włożył mi w kieszeń pomiętą garstkę rymów.
Duszę wiatrem podszytą, nieustannie czekanie.
Beztroska ... i jeszcze w moją stronę nie zerka.
Albo wpadnie na chwilę, omami barwami.
W manowce prowadzi, plecie wianki z nadziei.
Czerwieni sercami, które znów drogę zgubiły.
Ja wieczny wędrowiec ... pieśni grają mi drzewa.
Lubię czasem zatonąć ... diabłu duszę sprzedać.
... rozdrapuję swe lęki? ... przykryją nekrolog.
***
W poezji jest miejsce na miłość, radość i ból.
Raz czujesz jej miód na ustach, lub sól na rany.
Duszy to zwierciadło i najskrytszych emocji.
***

Dla wielu poeta bywa nieznośny, bo niesie
trochę radości, nadzieję malutką na lepsze jutro.
Z nadziei tej rodzą się plany jak zerwać kajdany,
nauczyć się wolności, by prawda mogła zagościć.
Dlatego tak wielu ludzi nas poetów nie lubi.
W lesie obłudy próbuje nas zgubić ...
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Chcesz być poetką (poetą)?
Naucz się ... do drzew uśmiechać.
Dowiedz się o czym
szepczą wiatr i szum strumyka.
Bądź w zgodzie z naturą
... i popatrz na motyle.
Żyj bez złośliwości,
wypędź z siebie ... i tyle.
Poznaj gorzki smak
nienarodzonej miłości.
Pamiętaj, pisanie ...
duszy z ciałem zmaganie .
Potrafisz marzyć,
czegoś potrafisz dokonać.
Nie rezygnuj z marzeń.
Okażą się potrzebne.

***

Poezjo, ma miłości! Tyś warta każdej łzy.
Tyś mą wyśnioną, od dawna tak wymarzoną.
Poezjo, matko strapionych, przed trudnym losem
uciekających, ukojenia szukających.
Poezjo, liczę na Ciebie! Tyś mym spełnieniem.
Daj mi szansę, daj chociaż minimum nadziei ...
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Lato ... ciepło, radośnie ...
Zapomnijmy o chłodnej wiośnie.
Teraz na słońce stare członki wystawiam.
... ( no nie wszystkie – któreś skrywam).
I tak w słoneczku się prażę, i sobie marzę:
jakie ważne chwile w moim życiu się wydarzą?

***
” lato, ach lato, piękne kwieciste.
Ileż wnosisz uroku wszelkiego.
Czy nie zdaje się Tobie, że szczęście jest.”
( -) Janko Kupała

Lato w oczy bije ... popatrz, rząd konwalii.
Jaśminy rozkwiecone, bzy rozfiolecone ...
Słowiki w bzach rozpoczynają już swój koncert.
Oby tylko nie wieczorny ... złośliwych komarów.
Słonko wnet zajdzie, horyzont już ogniem płonie,
czerwonodiamentowym, niepowtarzalnym blaskiem.
Na chabrowym niebie Wenus srebrem czaruje.
Księżyc w pełni zaś w fali obłoków skąpany ...
Tak pięknie, tak cudownie ... serce LOVE śpiewa.
***
Lato – piękny czas, dusze nasze ubogaca.
Z ochotą (nawet w dziwnej maseczce) idę w świat.
Z przyrodą chętnie jednoczę ... wszystko podziwiam.
W akcie zachwytu spisuję nieporadny wiersz.
Oddam piękno w słowie ... czy zakwitnie każdy wers?
Odrodzę się w natchnieniu ... na stałe zagości?
Spójrz wokół siebie: w te nasze rajskie ogrody.
Barwne takie, kwieciste, z paletą kolorów.
Oczy radują, zmysły budzą ... myśli grzeszne?
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KU RADOŚCI... NIEKTÓRYCH KRYTYKÓW?
Jestem liryczną sknerą. Nie wychodzę z roli.
Piszę, niestety, za dużo, w kółko to samo.
Jak dawniej Amenhotep, łamię „wsie” schematy.
Rzucam punchami ... pewien, że Was to nie bawi.
Błędów popełniam wiele, lecz nie ze swej winy.
Jak Michał Kutuzow spalam za sobą mosty,
to jestem wręcz pewien, że czegoś wnet dokonam.
I nie próbujcie nigdy łapać mnie za słówka!
Życie mi pokazało ... zawsze można powstać z kolan,
co by się nie działo ... zawsze warto iść do przodu.
Chociaż nigdy nie wiesz co się zdarzy, czy jutrzejszy dzień
nie będzie spełnieniem najskrytszych marzeń.
... „ Tylko dni, których nie znamy” ... czy takie przed nami?
Nie martwcie się Moi Oponenci. Nikomu nie zagrażam.
Midasem poezji nie zostanę ...
***
Na granicy piekła z niebem żyć nam wypadło.
Czas zatrzymał się, a może pędzi za szybko,
żeby umrzeć, a za wolno, by żyć.
... teoria bezwzględności?
„ Ten, kto ma, będzie mu dodane.
Ten, kto nie ma, to zabiorą mu nawet to, co ma”.

8
Zapraszam Ciebie do mego ze snów ogrodu.
Na drzewie zamiast owoców ... rosną marzenia.
Krzewy kwieciem zsypane ... marzą o nadziei.
Pąki czerwonych róż pachną dziś jak wspomnienia.
W moim ogrodzie wciąż coś zakwita, przekwita.
Wczoraj jaśmin, dziś serce moje, jutro Twoje?
Przy alejce zaś ławeczka z wyciętym sercem.
Na niej, Kochana, siedzisz Ty, oczarowana.
Jak zamknąć w dłoniach Twój świat, zobaczyć błysk w oczach.
Odnaleźć przystań w Twoim sercu ... iść na spacer.
Mogę tylko napisać kilka wersów dla Ciebie.
Namalować słowami ... moje błękitne sny.
***
W wiersze swoje wplatam moją miłość do Ciebie.
Obrodziły ... rwij te piękne kwiaty garściami.
Prośba: nie mów, że nieodmiennie o tym samym.
Co dzień przecież moją bohaterką w nich jesteś.
To takie chwile dla Ciebie w sercu schowane.
Ciepło anielskie ... kwitnie w nim najszczersza miłość.
To coś, co tylko mam dla Ciebie, co skrzydła ma.
Stan rozmarzenia ... spokój w nim mieszka i szczęście.
... zaczynałem od „Wiosny”. „ Lato” już brzmi w uszach.
„Mierz siły na zamiary” ... A. Mickiewicz napisał.
Poecie surmy grały ... a nie dzwoni cisza.
Nie poddaję się ... czekam na promyk nadziei.
Ja tylko chcę w krainę marzeń Cię prowadzić.
Zabierać myśli toksyczne, zapisać słowa ...
Chyba nie umiem ... ale w Ciebie ciągle wierzę.
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Kocham! To słowo tyle znaczeń ma.
Kocham! Nie wykrzyczę tego światu.
Kocham! Tylko Tobie mówię szeptem.
Kocham! To jest dla mnie jak powietrze.
Miłość – poezją serca i duszy.
To siła! Każdą skałę poruszy.
Gdy wspominam, ciepło w sercu czuję.
Pozytywną energię do życia.
Ty nie musisz mnie kochać na co dzień.
Nie kochaj od święta. Po prostu bądź!
Pozwól tylko zawsze kochać Ciebie.
Miłości tak bardzo mi potrzeba!
***
Tylko w snach jesteś dla mnie dostępna.
Marzeniem się wkradasz, spać nie dajesz.
Jesteś mym wyczekiwanym rajem.
W dzień, zachowując właściwy dystans,
do swej klatki „zostań w domu” wracam.
Banana, dostanę ... nie dowieźli.
Zostawiam codzienność codzienności.
Chory na „eufemię”, kimś jestem?
Och życie! Nawet sól zatraca smak.
***
Tak dobrze by być w Twojej bliskości!
Tuliłbym Ciebie pieszczotą szeptów.
Może czułością swoją Cię wzruszę.
Razem utońmy w jeziorze spełnień.
Otwórzmy się na cudowną miłość!
Patrzmy w przyszłość ... we właściwe drzwi pukam.
W poezję wciąż Cię wplatam, by kochać
w wierszach ... cokolwiek ma to oznaczać.
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Szarość często do mego okna grzecznie puka,
niczym kropla deszczu ... ona już wie: jestem sam.
Świat nie jest kolorowy, smutek wkłada okowy.
Śnię, odnajdziemy się, zakończy się spektakl niemy.
Będzie jeszcze taka chwila, co zamyka tęczę.
Nie przeczułem, że tak nagle napłyną chmury.
Jeszcze się jawisz, spełnieniem marzeń mnie zmamisz,
blaskiem i miłosnym drżeniem serce wypełnisz?
Czekam wciąż na Twe przybycie pełen nadziei.
We śnie tańczę tylko z Tobą, tulę najczulej.
Każdą łzę scałuję ... rozmarzony, mam Ciebie!
Powiesz, że mnie nie zostawisz, serca nie złamiesz.
***
Myśli i szepty w niemym tańcu roztańczone.
Bez pośpiechu cicho płynę z nurtem naszych ciał.
Tak czule Ciebie tulę ... serca śmielej biją.
Całuj, gorąco całuj, miłości nie żałuj!
Szczęścia tyle mi dajesz z iskrą namiętności.
Sama rozkosz ... szkoda, że to tylko ... w marzeniach.
***
Sny pajęczyną podskórnych dążeń oplatam.
Zawieszam na niej egoistyczne pragnienia.
Czuję się jak ten zagubiony w kącie pająk.
Chcąc więcej, piórem swoim maluję marzenia ...
Widzę Ciebie zawsze w zwiewne słowa ubraną.
I sięgasz ku myślom czekających spełnienia.
Tobie i mnie noc niesie inną rzeczywistość.
Nasz włos czasem srebrzony ... ale oczy dalej
płoną radością przeżytych razem rozkoszy ...
Co zdołamy przeżyć, każde dziś jutrem będzie?
A może sprzedajmy swe ostatnie, zmęczone
marzenia na portalu życiowych porażek ...
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Księżyc w gwiazdzistej poświacie ... Ty piękna Afrodyta,
w rydwanie ze złota, w dwa rącze rumaki, anioł snów,
spadasz jak kometa, oczy czarujesz, w serce uderzasz.
Mnie głodnego i miłości spragnionego nektarem
najsłodszej namiętności karmisz. Na nowo się rodzę.
Spleceni ciałami suniemy w takt muzycznej samby.
Czas zatrzymany w stęsknionej dłoni, porwani po kres,
płyńmy do marzeń, w aurze namiętności ... do świtu.
Wszystko dzieje się, niestety, tylko w moich marzeniach.
***
Miłość moja, tak gorąca, serce me nadzieją bije.
Znajdź mnie, póki dojdę do końca. Pokochaj, póki żyję!
Daj miłość, zagłuszy krzykliwość, zapewni spokój duszy.
Jak żyje ktoś na pół rozdarty, który co ranek jęczy.
Gdy życie dobiegnie do mety i wyprzęgnie rumaka
z wędzidła ... już nigdy nie dogoni nadziei i marzeń.
Na nic wena skrzydlata, nie wykupisz z lombardu marzeń.
Nie są kolorami. Życie wierszem, ale bez puenty.
To prawda. Dość złego narobiłeś ... zajęty nie ... robieniem.
Pamiętaj o tym: „zrobię to jutro”- codzienną wymówką.
***
Tobie ma najdroższa pół serca oddaję.
Całą miłość, która radością wciąż śpiewa.
Powiedz tylko słowo, a wszystko dostaniesz.
I mnie też samego do pełnego szczęścia.
Spełnię wszystkie Twoje najskrytsze życzenia.
W sercu zamieszkasz, będziesz mieć czego pragniesz.
To nie są marzenia, lecz fakty realne.
Prośbę mam: na księcia z bajki ... to nie czekaj!
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Melancholia mnie ogarnia, w serce wbija szpony.
Nie poddam się, jeszcze raz na nowo chwytam słowo.
Chcę kochać tak Ciebie jakbym mógł zbawić siebie.
Co serce pokochało, rozum już tego nie zmieni.
Moją wiarą, miłością i nadzieją, pragnieniem i natchnieniem,
dumą i chlubą, szczęśliwym skarbem, dobrem i złem,
chłodem i wrzątkiem, spokojem i lękiem, początkiem i końcem,
ukochaną i przyjaciółką, wszystkim, o czym tylko wiem - JESTEŚ!
***
Cieszę się, smucę, śmieję, czasem płaczę.
Nie dziw: takie kochających życie. Ach i ja kocham!
Miłości! Nie podawaj mi kielicha ... gorzkości!
Miłość mnie nagli, bojaźń ciągle cofa.
Ta swą, ta inną siłą: obie walczą ...
Jedna drugą zapewne pokona.
Znoszę tę utarczkę, niezbyt niemiłą.
Wystawiam obie przed Temidy wzrokiem.
Czy one choć pogodzą z jej wyrokiem.
***
Kłębią się myśli spłoszone.
Stawką ciepłe uczucia, uśmiechy - pragnienia,
cisza z radości spełnienia, zmieszane marzenia ...
Gram w ruletkę o miłość,co jutra zaraża chwilą ...
***
Dwa proste słowa najczulej szeptane,
najpiękniej budują, me życie tworzą.
Wierny im, pielęgnuję je codziennie.
Zakochany, tak żyję pełen wiary.
Daj mi, proszę, dziś miejsce w swym sercu,
wyłącznie na czas nieokreślony,
bez możliwości wypowiedzenia.
„Zdalnie” pocałunkiem odwzajemnię.
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Jesteś w myślach, w głowie mej ... na jawie nie mam Cię.
Jesteś w powietrzu, które wdycham, w deszczu, w słońcu,
w porannej mgle ... a w szumie wiatru głos Twój słyszę.
Twą obecność czuję wszędzie ... przerwijmy ciszę.
By marzenia latały, kolorujmy życie.
Serce daję Ci na dłoni i uśmiech ... przyjmij!
Jestem tuż obok ... nic nie mówię. Słyszę ciszę.
Wzrokiem szukam Twojej gwiazdy jasnej na niebie.
Kogoś, o kim za dnia marzyłem. Zostań, proszę!
***
Wiem, że warto czekać na każdy gest,
nawet gdy tylko ... się uśmiechasz.
Nadzieja, to obok wiary i miłości,
alternatywą naszych marzeń.
Reszta zależy od Ciebie ... i ode mnie.
Dajmy z siebie to, co dać możemy ...
„ ... i sam już nie wiem czy to jest przyjaźń,
czy to jest kochanie ...”
( - ) Marek Grechuta
***
Tobie oddam pół serca, całe szczęście moje.13
Nieba przychylę, do serca swego przytulę.
Przegnam melacholię i z depresji wyleczę.
Troski Twoje w worek zbiorę, za drzwi wyrzucę.
Porozganiam czarne chmury, słońce odsłonię.
Mgławice, co duszę tarmoszą wnet rozwieję.
Iskrę miłości wskrzeszę, niech ogniem zapłonie.
Pozbieram skrawki ciszy, rozsypię pod stopy.
Studnię uczuć odsłonię, nieba dotyk przybliżę.
Zobacz bez kwitnie ... wiosnę życia w nas odmłodzi.
Rozkwita też niegrzeczna zieleń między nami ...
Szkoda, że tylko wirtualnie ...
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Są piękne słowa: delikatne, pieszczotliwe, tkliwe ...
Ale jedno jest wyjątkowe, zawiera to wszystko,
płonące ciepłem jak domowe ognisko.
Słowo to koi wszelkie smutki, brzmi jak śpiew anielski,
jak muzyka dźwięczy ... dobrze znasz je. Cóż dodać więcej.
***
Dwie sylaby ... a znaczą tak wiele.
Powtarzam je w świątki i niedziele.
Także w inne lepsze, lub gorsze dni.
Cedzę je sylaba po sylabie.
Tak aby nie spłoszyć rozczulenia.
Wypowiadam jak magiczne zaklęcie.
Ciągle mam je w sercu i w swej duszy.
Ogrzej je proszę błogim uśmiechem.
***
Dwa proste słowa szeptane najczulej.
Życie mi tworzą, najpiękniej budują.
Żyje pełen wiary ... bom zakochany!
Dasz mi, kochana miejsce w swoim sercu.
Wyłącznie ... tak na czas nieokreślony.
Bez możliwości mi wypowiedzenia.
Przecież od dawna mieszkasz w mojej głowie.
Żyjesz we mnie ... piszę tylko dla Ciebie.
Słowami chcę przystrajać Tobie życie.
***
Miłość ma cierpliwa, jest największą słodyczą.
Skąd tyle bywa goryczy, przecież nie jest smyczą.
Tak trudno jest uciec przed naszym przeznaczeniem.
Otwórz dłoń, wezmę Cię za rękę i pójdziemy
razem cierpieniem złączeni drogą przez mękę ...
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Ja nie piszę wierszy, ja tylko wciąż oddzielam
uczucia od tej wiecznie szarej codzienności.
Niewiele w tym pisaniu prawdziwej poezji.
Przepraszam, że mi wierszyki jak kwiaty rosną.
Takie różne. Najpiękniejsze tylko dla Ciebie.
Kaktusy i chwasty ... je zatrzymam dla siebie.
Natchniony, marzę by ta moja wyobraźnia,
malowała świat zaczarowany, bajeczny.
Krainę piękniejszą od mych najsłodszych marzeń.
Namaluję wyśnione rajskie eldorado.
Tam, wraz z Tobą, spędzimy nasze miłe chwile.
W kolorach tęczy poszukamy chwil minionych.
Chyba zbyt dywagacjom pozostawiam wodze.
Czas szybko goni ... żyję w nieustannej trwodze.
Znienacka wskoczy na kark ... ostatnia godzina.
Ale piękno zawarte w miłości nie znika,
gdy jest szczera, nawet po latach nie umiera.
W niej siła i moc zaklęta w sercach zamknięta.
... i kaktus zapewne mi na ... wyrośnie, zanim
nauczę wiersze kochać!( dotyczy to wrogów).
Czytaj me wiersze, to polubisz Petrarki sonety.

***
Mam kłamać, że nie myślę o Tobie,
nie marzę, by Cię mieć już przy sobie.
Noszę w sercu jak szlachetny klejnot,
od dawna schowany skrycie.
Pozwalam marzeniom w strofach latać.
Garść pereł rzucam Tobie pod nogi.
Zbieram je i na wiersze nawlekam.
To zbiór moich największych tajemnic.
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Rozwiane wspomnienie ... plotę warkocze ze snów?
Jesteś wiosną i w dzień ponury, gdy leje z góry.
Tyś dla mnie westchnieniem, posłodzonym uśmiechem.
Sensem życia jesteś. Tak mówi moje serce.
Nie ukrywam ... cóż jestem winiem, że Cię wielbię.
Przy Tobie czuję się jak w raju, w siódmym niebie.
Coś nas dzieli ... jednocześnie do siebie zbliża.
Wystarcza jedno słowo, myśl ... gdy jesteś obok.

***
W noc czerwcową mistyczny księżyc mam nad głową.
Już nigdy żadna chmura nieba mi nie zmroczy.
Dotąd jedynie błądziłem gdzieś w łez krainie.
Nadzieja w Tobie ... daj przyszłości lśnić ozdobie.
O miłości moja, dawno jesteś mi wszystkim.
Spojrzę w Twe oczy ... poznam klejnot myśli Twoich.
Nie wiem, bardziej cenić umysł czy sarnie oczy.
Naprzód! Jakiś głos ku jutru głośno mnie woła.
Życie ... to nocy moich bezsenne marzenia.
Anioł, co jak w teatrze, patrząc na dramat łez,
szepcze do ucha: znajdziesz swoje eldorado.
Wyznam: co widzieć chcę, to tylko „ przyśnienie w śnie ”.
***
Na nowe życie czas, ale czy dla mnie?
Będzie lepsze, czy w ogóle jest szansa?
Mówię do siebie: przestań się wciąż łudzić,
by nie utonąć w fałszywych nadziejach.
Poznać chcę prawdę ... budzę się raniutko,
Patrzę ... wszystko normalne, takie zwykłe.
Po prostu dzień jak co dzień ... czuję, się źle,
... dobrze, że to tylko ... niespełniony sen.
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Nie mówmy nigdy, żeśmy już za starzy,
aby nowe uczucie brać od losu.
Serce do śmierci o miłości marzy.
Pod popiołami siwiejących włosów,
zawsze ta sama namiętność się żarzy.
... czyjeś oczy, czyjś piękny głos znów wzrusza ...
***
„ Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie ...”
- jakby kilka wiosen nam ubyło ... czas kradniemy,
cudów wyglądamy, do siebie spragnione ramiona wyciągamy.
Tylko księżyc wnerwiony mruczy:
„ Czyście staruszkowie na rozum poupadali!”
„Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, siebie niewiadomi,
pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu ...”
(-) Marek Grechuta „Korowód”
***
Noc ma imię Twoje, a gwiazdy oczu blask.
Zanim promień słońca przetnie nocne niebo,
diabłu małe chwile szczęścia możemy kraść.
Ta noc do przeszłości jutro się przyklei.
Dzisiaj jednak śnię, że nocy zatrzasnę drzwi.
O moich uczuciach szeptem Ci opowiem ...
Noc otuli nas dziś księżycową pełnią.
Myśli me pełne uczuć do Ciebie biegną.
Z wiatrem gdzieś pędzą, zdolne przejść nawet piekło ...
***
Wyobraźnia pulsuje ... może MIŁOŚĆ namaluję.
Od rana pracuję ... pędzelek sam barwy kształtuje.
Miłość w kastelowych kolorach ... promień serca wznieca.
Wiosną pachnie konwaliami, bzami, tulipanami.
Wiosna odchodzi ... zauroczyła oczy swym czarem.
Łza znów cicho płynie ... perli się na Ciebie wspomnienie.
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NIE ... EPILOG
Chcesz, pragniesz, próbujesz, myślisz, wszystko wiesz, czujesz.
Czekasz, cierpisz, z życiem się mierzysz, twarz swą szczerzysz.
Do cytatów i dramatów się odwołujesz.
Trzy razy w stół odpukaj ... wnet rozpoznasz siebie!
***
Piszę tak jak po prostu czuję, jak myśl płynie.
W okowach jej nie więzię ... niechaj z wiatrem w świat mknie.
Wyraża obraz mej duszy, nie chcę jej zdusić.
W kolejce już stoją krytycy mych prostych słów.
Zacierają ręce ... będę o mnie źle pisać.
Nie zamierzam im się kłaniać, dla nich wciąż kłamać.
***
Zostało jeszcze na serca dnie trochę miłości.
Może anioł zapuka do drzwi i przeszkodzi samotności.
Pokochaj te wiersze ... choć może ich dźwięk
trzeszczy i zgrzyta w uszach Twoich,
lecz w nich moje szczęścia i nieszczęścia ...
Może jednak zostawią w duszy Twej zachwyt, oczarowanie.
... nie wszystkie marzenia w bagnie wiedzy pogrzebane ...
***
Czy warto tak ciągle biec, walczyć sam (a) ze sobą?
Życie mamy tylko jedno, tak szybko mija.
Ale idźmy przed siebie, na nic nie zważajmy.
Żyjmy! To jest nasz czas, niczego nie żałujmy!
Miejmy w sobie zawsze świeży żar, życie to dar.
Zrozummy, przecież nie ma sensu niszczyć siebie.
Piszę, by budzić dusze gotowe do wzruszeń.
Bardzo proszę, Fani moi, usłyszcie mój szept ...
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KAWAŁ- NAGRODA DLA TYCH, CO DOSZLI DO TEGO MIEJSCA .
UŚMIECHNIJ SIĘ!
- Jasiu! Napisz proszę wypracowanie, by miało wątki:
1. religijny, 2. historyczny, 3. erotyczny, 4. sensacyjny.
Jaś pisze:
JEZUS! MARIA! (1) – krzyknęła HRABINA (2)
JESTEM W CIĄŻY !!! (3) ALE Z KIM ??? (4)
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SPIS TREŚCI

2. SŁOWA GINĄ
3. ZDRADZĘ TAJEMNICE
4. WYBACZCIE
5. CHCESZ BYĆ
6. LATO
7. KU RADOŚCI NIEKTÓRYCH KRYTYKÓW
8. ZAPRASZAM
9. KOCHAM
10. SZAROŚĆ
11. KSIĘŻYC

12. MELANCHOLIA
13. JESTEŚ
14. SĄ PIĘKNE SŁOWA
15. JA NIE PISZĘ
16. ROZWIANE WSPOMNIENIE
17. NIE MÓWMY
18. NIE ... EPILOG
19. SPIS TREŚCI

