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Pisać, w strofy słowa układać ... nie zabawa.
Nie chcesz czytać, nie czytaj, z żalem się oswoję
i ze smutkiem dogadam, to dla mnie nie nowość.
Nie bój się wierszy moich, nie lękaj się tego,
czego ukryć już w nich naprawdę nie potrafię.
Pisanie moją siłą i moim nieszczęściem.
Wiersz jest wierszem nie po to, by stać się przebojem,
lecz by spotkać na drodze choćby jedno słowo,
kiedy cisza zabija swoim niemym ostrzem.
Przepraszanie za życie nie jest takie proste ...
Nie chcę liczyć lat, niech dni odmierza dobry czas
i niech się życie nie kojarzy z wiecznym smutkiem.
Niech popłyną nuty wspomnień z tylko dobrych chwil.
I niech zjawia się już wreszcie ktoś tak kochany,
będzie w każdej chwili ósmym kolorem tęczy.
Niech w wierszach życie śpiewa nadzieję stokrotną!
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CZAS ... CZAS
... „ a jeśli nie upłynął żaden czas? „
( - ) Dawid Forter Wallace „ Niepamięć”
Czas, czyli rozciągnięte „ teraz ”, często
jest porównany do rozbłyskującego neonu.
Każdy wiersz to próba przebicia do świadomości czytelnika,
zmiany widzenia przez niego rzeczywistości ...
Uchylam drzwi do domu wariatów jakim jest poezja,
lepiąc z własnych olśnień i obrzydzeń te wiersze ...
Czekam kiedy łaskawa wena natchnienie da.
Doda cudne, lotne słowa ... dusza zaśpiewa.
Powstaną wersy namiętne, pełne kochania.
Zrodzą miłość, czas dobrej poezji pisania.
Do tego takich słów, co kształtem bawią trzeba.
Będą jak sztylety, jak stal mocne, niemiłe.
I zwykłe, smutne jak łza, delikatne jak mgła.
Uplecione z marzeń, nocy cieni, słońca promieni ...
Wszystkie będę nawlekać na złotą nić wersów.
Patrzę w dal, oglądam ogrody marzeń w zachwycie.
Słońce blaskiem mnie oświeca ... piękne jest życie!
Chcę mówić płynnie, wokal słów wyciskam ze mnie.
Poezja prym wiedzie w perłach słów, w brylantach zdań?
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UBYWA NIEBA ...
Puste kalendarze bez dat i bez przyszłości.
Powoli uciekają i pustka, i życie.
Ubywa nieba, a słowa toną w niebycie.
Niebo milczy obojętne, jakby go nie było ...
Przywołane wspomnienie wyzwala na chwilę ...
Wszystko co będzie potem ... szyderstwa chichotem.
Schowany gdzieś w sobie pisać już nie mam siły.
I bezbronny wobec miłości, gwiazd dotykam.

NOSTALGIA ...
Spójrz sercem, posłuchaj go, dobroć siej, słowa waż.
Pomyśl, że ktoś Cię kocha, nic nie chce, zawsze jest!
Noc.Tonę jak żeglarz przez fale pokonany.
Przez uchylone okno wdziera się nostalgia.
Szelest łopoczących liści miesza się z deszczem.
Otumaniony tą chwilą, zamykam oczy.
Więcej niż bicie własnego serca nie słyszę.
Nie czuję złości, żalu, bardziej obojętność,
przyprawioną jakimś poczuciem przemijania.
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Pamięć ... tak chcę zapomnieć o tym wszystkim co nie
pozwala mi wieczorem spokojnie zasypiać.
I te myśli ... bezlitośnie przeplatają się
z pytaniami, na które nie ma odpowiedzi.
Zapomnieć o przeszłości ... uwiera zbyt mocno.
Nie rozliczać ... okrętem milczenia odpłynie.
I zaciągnąć się poezją ... jak papierosem.
Nie zliczę już nocy, w czasie których przelewam
swoje serce w wiersze, nie zastanawiając się,
ile jeszcze tego serca dla mnie zostało.
W wiersze dla Ciebie! Bo Ty myślą niepoznaną,
lotem nad snów gniazdem i myślą uskrzydloną,
która strąca gwiazdy, najpiękniejszą, szaloną.
ŁZĄ PODLANE ...
Egoizm i pycha dawno już gdzieś zwietrzały ...
Tylko bez fałszywych masek i żadnej pozy,
poezja otwiera horyzont nam bez prozy.
Tak. Nadzieja – szaleństwem, szaleństwo zachwytem.
Rozsądku szukasz? Miłość lekarstwem na nudę.
Dzień otwartości. Daję serce bez zapłaty.
Zrzucam skrzydła codzienności, rozsypie popiół
przeszłości gdzieś na pola i zielone łąki.
Zakwitną kwiatami podlane łzą rozłąki.
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GRAJ ...
Niepokorny, wysyłam w przestrzeń swoje tchnienie
ku najdalszej z gwiazd, by poczuć jej pulsowanie.
Słyszysz serca bicie i wiatru lekkie granie?
Świerszcz w kominie przysiadł, skrzypce stroi jak pamięć.
Graj kochany, niech wiatr muzyczkę echem niesie.
Graj melodie gwiazd, nikt ich nie słyszy, oprócz nas.
Razem będziemy się cieszyć i razem smucić.

DROGA ...
Tak często mam złe dni, a tylko dobre chwile.
Proporcja to, niestety, bardzo marna, ale cóż.
Chcę czy też nie, to przyzwyczaiłem się i już!
Cóż wierzymy w co chcemy bez opamiętania.
Bo znamy odpowiedzi na wszelkie pytania.
Zawsze wszystko co wydaje się nam, możliwe
nawet jeśli nigdy nie jest to nieprawdziwe.
Ale niech serce super natchnieniem napawa,
to, co tajemnicą do końca niepoznaną,
naszej duszy jest rozkruszoną poetyką.
Najważniejsze to nie zgubić naszego szczęścia,
na drodze, którą jak wskaże los, trzeba przeżyć.
Idę niezłomnie po niej, nic mnie nie ominie.
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A gdyby tak zatrzymać czas chociaż jeden raz.
Wymazać zło, wplecione w tło, posłuchać serca.
Lepiej umilać czas, odpędzić marę senną.
Rozjaśniać z księżycem noc ciemną, wznieść się do gwiazd ...
Zakochanym zawsze być, w miłości zanurzać się,
wierzyć, że kłania się nam czas, a serca rosną, ( w nadziei ?)
bo noc baśnią wędrownych gwiazd - oczu poety.
MIŁOŚĆ ...
Miłość! Wielu o niej nie tylko wiersze pisało.
Serca i pióra sobie od wieków łamało.
Każdy ją też widzi zawsze w swoim wymiarze.
Ty też jej pragniesz i mnie nią zaraz obdarzysz.
Dziękuję Ci, Kochana, za miłość gorącą.
To Ty, Kochana, w inny wymiar mnie zabrałaś.
Ze snu się przebudziłem, w szczęście uwierzyłem.
Po dniach pochmurnych słońce blaskiem zapłonęło ...
Tak lubię gdy noc nas razem tuli do siebie.
Na przyjacielski spacer zabiera po niebie.
Księżycem będziemy zachwycać się do woli.
I szczęśliwi, razem pisać plejady wierszy ...
Wiem, nie słowa są konieczne, a przytulenie,
dotyk, spojrzenie, serca drżenie i pragnienie.
Kontatacja! To nie miłość, a pożądanie ...
Czulej więc tylko przytul mnie, moje Kochanie!
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W TAJEMNICY ...
Wiesz, w nocy śniło mi się, że wiersz napisałem ...
Rymy miał, biały był, a wyzierała zeń czerń.
Urywane myśli w strofy się nie układały.
Nie był dobry, nie wabił i nie przyciągał swym
zapachem, był jak kwiat w kolorach, których nie ma.
A jednak była w nim wolność i piękna miłość.
Uczucia jak księżyc, zwodzą i zachwycają.
A może to tylko uporczywa tęsknota
za jutrem, wygrywa dzisiaj z teraźniejszością.
Sekrety, tajemnice i ta ... nieskończoność?
... prosił też, żebym go nigdzie nie zapisywał.
Może więc o tym co mówię, nie mów nikomu.
„ MŁODOŚĆ” ?
Wiek nie jest przeszkodą, aby w sercu i duszy
poczuć radosną wiosnę, kochać naszą „młodość”.
Tę co już tyle razy żegnałaś ... wracała.
Nigdzie nie wychodziła, zawsze z Tobą była!
Nieważne ile masz lat, serce nie daje spać.
Noc Ci się kłania, a gwiazdy sny podrzucają.
Pod poduszkami piękne marzenia chowają ...
Na niebie chmury. Dzień znów deszczowy, ponury.
Nie przejmuj się. Krople deszczu ze łzami mieszaj.
Zakochana? Nawet kałuże Cię uszczęśliwią!
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BEZ MIŁOŚCI ...
Samotnie wędruję. Nie próbuj mnie zrozumieć.
Głodne jutra i sytą codzienność, omijam.
Łowię też z wyobraźni gesty przyzwolenia ...
nasłuchując, kiedy znów szeptem do mnie trafią.
Czasem uciekam, kiedy samotność dogania.
Nie mam talentu, ani nie jestem geniuszem.
Arcydziełem nie będzie żaden z moich wierszy.
Talent umrze ... lecz mam dar wielki. To miłość!
„ Gdybym mówił językami ludzi i aniołów
a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca,
albo cymbał brzmiący ...
... i wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił,
A miłości bym nie miał, byłbym niczym ...”
( - ) 1- szy List do Koryntian r. XIII
NASZ RAJ ...
Nie warto było marzyć, śnić, pokochać kogoś.
Nieważne już tamte smutki, łzy i marzenia.
Przed nami przepaść sroga, a nie wspólna droga.
Ale też nie chcę powrotu skruchy i żalu.
Za dużo było obłudy i wyblakłych słów.
Ty jesteś chyba łotrzycą w największym celu,
A chciałbym zatrzymać nasz maj i budować raj ...
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POZOSTAJE WESTCHNIENIE ...
Posłuchaj jak poszum liści w parku się niesie.
Potrafisz zrozumieć cudowne granie w lesie,
stworzyć libretto, opisać te śpiewne dźwięki
i radosne rytmy rzucane w parku przestrzeń?
Gałązki brzóz grają na skrzypkach drżących liści.
W niezmąconym chórze wzlatują, by cud wyśnić,
niosąc się po tym parku zwiewną nutą westchnień ...
Wiatr wiruje ... głośne akordy w dal się wznoszą.
Tak! Zakochany jestem bardzo, do szaleństwa!
Tracę zawsze nie tylko głowę, gdy tam idę.
Serce me słyszy każde jego ciche tchnienie.
Żegnam cię ... parku mój ... pozostaje westchnienie.

***
Są dni, nie wiadomo dokąd myśli pobiegną ...
Szukają tak niecierpliwie miejsca na azyl.
Do parku wtedy idę ... a jest tam polana,
Z daleka od hałasu skromny apartament.
Jak gdzieś żałośnie drzewa skrzypią, wtedy słyszę.
Szept tego co było ... zakręconego losu,
zmurszałe słowa, straconego życia sensu,
najcenniejszych jego wartości? ... dość emocji!
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MALWY ...
Malwy, nie stokrotki, wianka z nich nie uwiniesz.
To tylko zwyczajne, niepoetyckie kwiatki.
Przy płotach rosną i chociaż barwne skądinąd
są przecież dziś tylko pospolitą rośliną.
UŚMIECHAM SIĘ DO SŁÓW ...
Podobno szczęście nasze imion ma niewiele ...
Tylko iluzji przed sobą zbyt wiele ściele.
Chodzi swoimi drogami, jak z wiatrem obłok.
Zdziwione, mknie na zaczarowanym dywanie.
A rozsypane, jak szkiełka kalejdoskopu,
pozostawia, choć na chwilę, w naszym życiu ślad.
Lub nieprzypadkowo staje się codziennością.
Szczęście z marzeń przychodzi, wypełnia rozkoszą.
Jest jak słowa wypełnione przyjemnościami,
jak pierwsze spojrzenie, dotyk, jak pocałunek.
Nie słychać go, odbija się od brutalności ...
„ Nie ma szczęścia bez miłości i bez kogoś drogiego ...”
( - ) Mieczysław Fogg
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POEZJO MA ...
Najwierniejszą kochanką czy matką mi jesteś.
Słońca promieniem radosnym jak powiew wiosny.
Wonna jak róży kwiat, dzięki Tobie kocham świat!
Przystanią poranionego serca wciąż jesteś.
Do serca przytulasz, ból i smutek uśmierzasz.
Tylko do Ciebie moja miłość ciągle płonie.
Z Tobą jestem, odchodzą gdzieś smutki i troski.
Wraca stracona już nadzieja na lepszy los.
Jesteś błękitnym niebem i powszednim chlebem ...
Od dawna jesteś mym kwiatem w ogrodzie duszy.
Słonecznym, w tym mroku pełnym cieni, uśmiechem.
Różą mojego serca w kolorze czerwieni...
Noc kończy się księżycem, a dzień wschodzi słońcem.
Los co dzień niespodzianki niesie, drogi plącze.
Liczę dni i te noce, kartki z kalendarza.
W wizjach wyobraźni dosięgam nieboskłonu.
Zmuszam się do refleksji nad ” życiowym” losem.
Oczami swojej duszy widzę inne światy.
Pogubiony w marzeniach skłaniam się do rozmyślań:
poznam prawdę co w sercu i w duszy wciąż drzemie
i zbudzę ją do życia z rozespanych złudzeń?
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BEZ ZNACZENIA?
Pamięć jest jak obłok, pojawia się i znika,
jak słońce, które milknie przed idącym zmrokiem.
Wyselekcjonowane perfekcyjnie słowa ...
tak jak deszczyk majowy, nie cieszą, nie smucą.
Wypłakała się miłość, rozmyła się prawie?
Czegóż tu się spodziewać, gdy brakuje pragnień,
Kiedy wszystko się zmienia i sny są na jawie.
Pożegnamy się wkrótce, każde pójdzie w stronę,
Gdzie za uczucia, wspomnienie tylko zapłatą.
Bez przebaczenia, bez łaski i bez znaczenia.
Nikt nikogo z miłości nie będzie rozliczał.
Gorzkie łzy tylko popłyną po mych policzkach ...
Nikt nie rozsiewa weny, nie darzy polotem.
Nie zamienia więcej myśli szarych na złote.
Nie chowa też już w szufladzie wierszy na potem ...
Czas nie porusza się w pustce, jest obrazem wspomnień.
Czy chcesz tego czy nie, nie nauczysz go kroku.
Śladem jego idziesz, lecz nie zdołasz wyprzedzić.
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POBUDKA ...
Koniec spania! Przegońmy nasze sny szalone,
bo jak westchnienie czerwcowej nocy są one.
Mamią nas pachnącymi bzami i maciejką.
Zebrane razem wzmacniają nadzieję wielką ...
DRUGIE ŚNIADANIE ...
Kawałek wyobraźni w plastry pokrojony,
zapakuj w papier śniadaniowy, by był świeży.
Do picia weź gazowaną nadzieję w puszce.
Przeżuj wschodzące marzenia, popij je chłodem ...
Wszędzie spotka Cię ten kawałek wyobraźni.
Jak każde marzenie jest częścią Twojej jaźni.
Balsamem jest dla Twoich przechodzonych myśli ...
CODZIENNY WIDOK ...
Gołębie, ponoć dzikie, to moi sąsiedzi ...
Skubiąc piórka, znów na dachu cicho gruchają.
Na znajome podwórko co chwila zerkają.
Już wkrótce w nieba firmament wysoko wzlecą.
Poderwą się nagle całym stadkiem do lotu.
Nisko krążą pod chmurną nieba peleryną.
W piękne wachlarze rozsypują się w przestrzeni.
Trzepotem skrzydeł kreślą błyskawice cieni.
Coraz mniejsze kręgi zataczają ... siadają.
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ŻYCIE EMERYTA ...
Świat fantazją ubarwiam, marzeniami ścielę.
Niczym się nie zamartwiam, co dzień mam niedzielę.
I dni moje cicho płyną, szczęśliwe chwile.
Twój niewinny uśmiech i kawa o poranku.
Bez znaków zapytania co przyniesie jutro.
Nie osądzam cudzych marzeń, każdy swą drogę ma.
Mało czasu mam, by potępiać innych błędy...
A intelektualną swobodę uwielbiam.
Umysł mój dalej toruje drogę ku prawdzie.
To nic, że przegrywam w walce z szarym marazmem,
nie boję się, chroni mnie spleciona twierdza serc.
Radość w sercu, nie nęka mnie ból egzystencji.
Dawno zrozumiałem ulotność każdej chwili.
Słucham serca głosu, ufam zrządzeniu losu.
Serce nieposkromione bije jak szalone.
Gram w otwarte karty, w miłości sens zawarty.
Każdy to rozumie, bez niej świat nic niewarty.
Ale czasami na swoją natrafiam różę.
Bezlitośnie kłuje kolcami, przeczekam burzę.
Po co się śpieszyć? Lepiej w oceanie gwiazd spać.
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Za mocno już przykleiłem się do laptopa.
Armia liter spod palców wciąż mnie atakuje.
Lezie z szarego niebytu, na ekran wychodzi.
Gubię czas, on ucieka, dokąd pędzi, po co?
Przeskoczę wreszcie ten próg bariery mentalnej.
Zbiorę żniwo subtelnych pokładów swej duszy,
malowanych muzyką przepięknej natury ...
Iść na spacer leśną drożką, nóżka za nóżką.
Usłyszeć grę muzyki dla Ciebie nieznanej,
z poszumu liści, z igliwia wyczarowanej ...

***
Kochaj życie! Cudowny świt, niebo w błękicie,
lotne jaskółki, wróbelki na parapecie.
Jedna chwila niekoniecznie bywa wiecznością,
do szczęścia bramą, niekończącą drogą wzruszeń.
Jedna chwila ... ta pośród sekund roztrwonionych!
Czas czasowi równy? Ilu ludzi, tyle marzęń ...
Kochaj wiersze! Zanurzaj się w słowach co pieszczą
otwarte serca kochanych, cudownych ludzi.
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MÓJ ŚWIAT ...
Mój świat trwa w świetle gwiazd i pośród złudzień, i snów.
Nic, że zawieszony jak kładka nad przepaścią.
Kieruje marzeń splotem, gasi miłość chłodem,
a i od nierozważnych kroków zawsze chroni.
Z kipieli słów się wyłania i niesie radość,
tym co moje wiersze chociaż ciut pokochali?
Ubiorę w słowa marzenia co są przed nami,
na skrzydłach niesione, dadzą chwilę radości,
razem popłyniemy pomiędzy chmurkami.
Uspokoję wreszcie moją ciekawską duszę.
Kto zabroni w chmurach latać na koniec świata,
z nadzieją szukać drogi do podniebnych marzeń,
myśli wysrebrzonych, malować świat ponury?
Niema iluzja. Ciepła czerń, żywa biel ... szarość?
Delikatny dźwięk flażetów ... sekret marzenia.
Tak brakuje mi zielonych łąk ukwiecionych!
Jakże mi trudno zapomnieć wonności wiosny.
Kiedyś wszystkie słowa w swoje wiersze pozbieram.
Zamknę, by nie odeszły w pustkę zapomnienia ...
Wśród marzeń natłoku z hukiem spadam na ziemię.
Realnie chcę stąpać po niej, chyba nie umiem.
Otworzę ... wspomnień smażalnię lub zginę w tłumie.
Przez litery. Zabawne? No nie dla kariery!
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NA POCHMURNE DNI ...
Oj, trudna miłość nasza ... światy dwa, domy dwa,
a wytrwała taka, na wszystkie pory roku.
Piękne dni i noce zamykam ... pamiętaniem.
Pustkę zawsze z uśmiechem wypełniam wierszami.
Nasze ciała i dusze one przenikają,
słońce zapalają i lody rozstapiają.
Są też melodią najlepszą na dni pochmurne ...
KWIAT MIŁOŚCI ...
Och życie! Przytłaczasz szarością codzienności.
Dzień zabija noc, a noc próbuje zabić dzień.
W samotnej łódce dryfuję, wiatr spycha z kursu.
Z wysiłkiem wiosłuję, oddalam się od lądu
zwanego szczęściem, w odmętach topię istnienie.
Z każdą chwilą zatapiam się w jeziorze pragnień.
Znajdę skrawek lądu, wyspę spełnionych marzeń?
Może akurat tam rozkwitnie kwiat miłości.
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SŁYSZYSZ ME EMOCJE ...
Wstaję wczesnym rankiem i wyglądam przez okno ...
Z wiarą przecieram oczy ... dzisiaj będzie lepiej.
Głowa moja pełna marzeń czy zbędnych myśli?
Słyszysz me emocje? Nie? Ciszy nie ma końca.
Słyszę i widzę więcej niż widzieć potrafię.
Nie doskwiera mi szum drzew ubrany w ptasie dźwięki,
szelest liści, zwiewne płatki kwitnącej wiśni ...
I czarowne kwiecie z jaśminowym zapachem
na potrzeby nosa, oczu i dusz stworzone,
ukrytym w małym niepozornym krzaku zielska.
Nade mną sny, paranoi to stany wietrzne.
Pode mną realizm wszystkie wróźby ma za nic.
Nie uśmiercę poezji w duszy zamieszkałej,
nawet gdy pisać będę wiersz na chmurce w niebie,
gdy już pewnie wysiądzie moje stare serce,
wycieńczone gonitwą za zgubionym szczęściem.
Poezja może dusze do głębi prześwietli.
Balsamem będzie dla serc arytmii niechcianej ...
Samotny smutek rodzi się z mrocznej melancholii.
Choć z żalem się uśmiecha, kwitnie w nim nadzieja,
bo miłość nie skała, jest tak, jak rzeka trwała.
Koryta swe rzeźbi, topi, zabiera naraz.
To ją rodzi nadzieja i zbawienna wiara.
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TWARDA SZTUKA ...
Niepokoi nocą, wkrada się po cichutku
i oplata mnie, nie wiem po co, nutką smutku.
Ta twarda sztuka, nieproszona do serc puka.
To dla Ciebie ten wiersz o wschodzie słońca piszę.
Wtedy gdy ono całuje się z horyzontem.
Najpiękniejsze me wiersze z tęsknoty powstają
za tym co nieznane, nie za tym co już było.
Odpływam w świat wyobraźni, swoich fantazji.
Pozwalam sobie na marzenia, wiarę w miłość.
Wejdź w serce, dostrzeź uczucie, by go nie stracić ...
POCAŁUNEK ...
Muśnięcie Twoich warg – spotkanie nieba z ziemią
na zapomnianym brzegu morza pięknych wspomnień,
pragnienie me budzi falami pożądania.
Niekontrolowane drżenie może być spełnieniem ...
Jesteś piękną różą, co zgubiła swe kolce.
Zielenią traw kolorujesz nam życia jesień
i barwą krwistą, w której żyje tylko piękno.
Nie wiesz jak wiele razy byłaś uśmiechem
na mej twarzy, aspiracją i motywacją ...
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DALEKA DROGA ...
Dzień znów przeminął, za chwilą chwila, a we mnie
tylko parę łez ... noc, gwiazdy na niebo spłyną.
Dokąd iść ... w ciszy bezgłośnie słone łzy płyną.
Nie wiedząc dokąd się wspinam, zgubiłem jutro.
Owiany mgłą, w mocy smutku, skłócony z sobą
i życiem, niczym jest wszystko, gdy dusza krzyczy ...
Trzeba umieć żyć z tym, co się wcześniej przeżyło.
Do przodu iść, mimo tego co się zdarzyło.
Nie bać się nowych wyzwań, żeby życie przeżyć.
Nie zawsze wiem jak wybrnąć z dołka, w który wpadam.
Myśli moje wciąż pędzą, wciąż czegoś szukają.
Zmieniać chcą wszystko, koncepcji jeszcze nie mają.
Droga przede mną daleka, obca, nieznana ...
Tak znużony, odpocznę, prześpię się do rana.
Zgubione sny znajdę, dam porwać się w ich otchłań.
Niech więc popłyną w błękitną głębię marzenia ...
Nasze życie ucieczką, gonitwą za nimi.
Pod koniec życia słowa w milczenie przechodzą.
Uwierzcie proszę ... ono dużo więcej znaczy.
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Gasną horyzonty zgubionych przeze mnie dni.
Zawsze coś się kończy, nie czas na krokodyle łzy ...
Nie przejdę do historii, nie będę stać w glorii
z wierszami w dłoni ... kurz na półce je otuli.
Poziomu swojej poezji nie muszę chwalić.
Zawsze pamiętam, że żyć przyszło mi tylko raz.
Podążać za marzeniami, podnieść na wiatr żagle ...
Coelho ma rację:
„To sam Bóg ukrył piekło w samym sercu raju”.
Meta nie musi być końcem, życie przecież trwa.
A więc:
Podążaj za marzeniami, kiedyś się spełnią.
Wierzę w lepsze jutro, mam je w sercu wyśnione,
duszę wrażliwą, w niej zawsze zieleń i błękit ...
Za czymś gonię. Marzeniami płynę w obłokach.
Odważnie powiem: poezja jest dla „ kumatych”.
Czas przemija, o drgania serca się potyka.
Wiersze rodzi, płodząc obrazy drżącej duszy.
Pośród łkania szept przeradza się w skromne słowa ...
Najszczersze serca wyznania. Pamięć serdeczna ...
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SPIS TREŚCI
Czas czas
Ubywa nieba
Nostalgia
Łzą podlane
Graj
Droga
Miłość
W tajemnicy
Młodość
Bez miłości
Nasz raj
Pozostaje westchnienie
Malwy
Uśmiecham się do słów
Poezja ma
Bez znaczenia
Drugie śniadanie
Codzienny widok
Życie umyka
Mój świat
Na pochmurne dni
Kwiat miłości
Słyszysz me emocje
Twarda sztuka
Pocałunek
Daleka droga
Spis treści
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