URODZINY ... URODZINY!!!
Dzisiaj piękne święto masz. To Twój wspaniały dzień!
Cieplutki powiew z serca dziś Tobie własnie ślę.
Życzenia urodzinowe złożyć Tobie chcę:
A więc:
Miłości, bo jej pragniesz, rozkoszy, bo jej chcesz.
Na chlebek parę groszy ... i niech muzyka gra.
Trochę lat minęło ( nie straszmy liczbami) ... prysły.
Nieważne są lata, lecz tylko to, co czujesz.
Piękny wciąż jest ten świat i perspektywy miłe.
Oddaj się przyjemności, niech nic Cię nie złości.
Z dumą przyznawaj się do swojego wieku,
Bo godnie przeżyty wiek, świadczy o człowieku ...
Ogrom doświadczenia, godny pozazdroszczenia!
A przyszłość? Tylko przecież losu przeznaczenie.
Przyjmij, co on niesie bez złości i pamiętaj:
Zawsze możesz przecież w coś wierzyć, marzyć i śnić.
Dzisiaj w swe cele mierz i życie za rogi bierz!
Niech Cię jutro ominą smutek i cierpienie.
Zawsze niech Ci świecą słońca ciepłe promienie,
los niech darzy i spełni wszystko, o czym marzysz!
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Piękne miasto nad Newą, dawno tu nie byłem ...
Te zwodzone mosty ... jak żywe, lwy kamienne!
A w Newy lustrze parada gwiazd się odbija,
chłodne światełko zorzy i Pałac Zimowy.
„ Zakochała się noc w mieście pięknym jak sen
i dlatego tam są noce białe jak dzień ...
Jeśli ktoś przeżył noc w Petersburgu choć raz,
ten pokocha to miasto jak ja. ” *
Cudownie jest w tę uroczą noc patrzeć razem
na przepiękne niebo lapisem malowane.
Widzieć w Twoich oczach radość, uśmiech na twarzy.
Romantyczne dni razem z Tobą tu przeżyte,
Wspominać będziemy z białych nocy błękitem.
Miasto to na zawsze kochane pozostanie ...
Jeździec z kamienia przecież wciąż wierzy w marzenia!

3
Słońce już zaszło promienną, złotawą łuną.
W tej poświacie nieba błękitu chmury suną.
Gestem artyzmu pięknie rozwiane obłoki
jak stare, białe żaglowe stateczki płyną.
Miasto, w zorzy utkanej z pięknych barw, się iskrzy.
Ach, niezwykła tu galeria architektury!
Kolejny cud świata pod tym niebieskim niebem.
Jej płomienny blask na długo pozostanie w nas.
Spójrz wokół, poczuj swym sercem cudne widoki.
Zamknij oczy, daj ponieść się tej euforii.
Za tym co piękne i prawdziwe biegnij wzrokiem.
Rozpętane szaleństwo obrazów podziwiaj!
„ Kocham cię grodzie mój Piotrowy.
Twych zwartych kształtów kocham ład,
prąd Newy władny i surowy,
nadbrzeżny granit, wzory krat
na ogrodzeniach metalowych,
twych zadumanych nocy dym,
przeźroczysty, blask bezksiężycowy,
kiedy w pokoju siedzę swym,
bez lampy nocą czytam, piszę ...” **
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A nasz wieszcz widział to tak :
„ Ruskiej stolicy jakież są początki?
..............
Car upodobał, i stawić rozkazał,
Nie miasto ludziom, lecz sobie stolicę:
Car tu wszechmocność woli swej pokazał.
.................
Przypomniał Paryż - wnet paryskie place
Kazał budować. Widział Amsterdamy Wnet wodę wpuścił i porobił tamy.
Słyszał, że w Rzymie są wielkie pałace Pałace stoją. Wenecka stolica,
Co wpół na ziemi, a do pasa w wodzie
Pływa jak piękna syrena - dziewica.
..............
Porznął błotniste kanałami pole,
Zawiesił mosty i puścił gondole.
Ma Wenecyją, Paryż, Londyn drugi,
Prócz ich piękności, poloru, żeglugi.
U architektów sławne jest przysłowie,
Że ludzi ręką był Rzym budowany,
A Wenecyją stawili bogowie:
Ale kto widział Petersburg, ten powie:
Że budowały go chyba Szatany.” ***
* Cover Sławy Przybylskiej „BIELYJE NOCZI”
Oryginał Edyta Piecha ( 1965r.)
** A. S. Puszkin „ Jeżdziec Miedziany ”.
*** A. Mickiewicz „Ustęp III cz. Dziadów”.

