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Tomik ten dedykujemy naszym rodzicom
Krzysztofowi i Dorocie Antosik

„Rodzice – wiecznie niedoczytana książka,
Każda jej strona tak wiele wnosi do naszego życia.”
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Fioletowe, pomarańczowe, różowe serce 
Rozkwitłe jak róży piękny kwiat 
Pełne przyjaźni, dumy, kokieterii 
Miłością sentymentalną zalewane co dnia
Wiem że być jest trudniej niż odejść 
Wiem że popełniam błędów wiele 
Wiem że czas szybko ucieka 
Wiem że ważni są przyjaciele 
 
Wiem również rzecz najwierniejszą 
Jedną z tych najważniejszych prawd 
Róże czasem więdną 
Tak jak życie ludzkie wśród rozpaczy krat
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Chciałbym porzucić wszytko 
Poznać nie znane lądy 
Odnaleźć siebie 
Być tam gdzie będę tylko ja 
Żyć pełnią życia 
Skoczyć w wodospad marzeń
Zachłysnąć się szczęściem
Tak po prostu 
Przestać śnić... 
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Widzę ludzi zamkniętych w ogromnych fortecach 
Chowają się za murami swych twierdz 
Odcięci w swoich własnych światach 
Odgrodzeni od wszystkich innych
I tylko czasami spuszczają zwodzone mosty 
Odwiedzają się i wspólnie się radują 
Upojeni tą chwilą beztroski 
Lecz zasypiają samotnie w swych twierdzach 
 
Chodząc po łąkach obserwuję ich 
Nie znają mnie i ja ich nigdy nie poznam 
A teraz powiedz mi ukochana siedząca w oknie  
Czy to ja jestem z poza światów czy to ty odgra-
dzasz się
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Wszystko niezrozumiałe tak
Wszystko tak bardzo nieznane
Wszystko marnością świata
Artysty tchnieniem oddane

Piórem myśli przelane
Atramentem szepty zapisane
W łzach muśnięcia zamazane
Uśmiechem uczucia przekazane

Myśli pełne emocji
Z tkliwością między strofami
Z uczuciem między wersami
Wszystkie wierszem zapisane
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Ciszę widzę opuszkami palców 
Oczami czuję świat tak mało wyraźnie
W śnie tak rzeczywistym 
Zakochany w sennej marze
Jest tu gdzieś przy mnie  
Ustami widzę jej zapach
Już prawię mogę pochwycić
Ulotny smak samotności 
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Nataniel A. Antosik

Szczecinianin, urodzony w 1999 roku., obecnie 
mieszkaniec Tanowa. Gimnazjalista pasjonu-
jący się pływaniem. Złoty medalista Zimowych 
Mistrzostw Województwa Zachodniopomor-
skiego w Szczecinie (2013), srebrny medalista 
w zawodach pływackich Floating Arena Cup 
(2014). Aktualnie uczeń stojący przed wybo-
rem ścieżki życiowej, dzielący swój czas po-
między naukę, pasję pływacką oraz pisanie „do 
szuflady” wierszy. Pierwsze kroki w świecie 
poezji postawił jako uczeń szkoły podstawo-
wej imienia Jerzego Noskiewicza w Tanowie. 
W roku 2015 rozpoczął pracę nad tomikiem 
wierszy swojego autorstwa, którego roboczy 
tytuł brzmi „Szelest atramentowych słów”.
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Adrian K. Antosik
Szczecinianin, urodzony w 1988 roku, obecnie 
mieszkaniec Tanowa. Jako gimnazjalista pod-
jął pierwsze próby w świecie literackim, któ-
re po latach ukazały się w zbiorowym tomiku 
wierszy i jako elektroniczna książka. Publiko-
wał wiersze na stronie internetowego wydaw-
nictwa www.zaszafie.pl. 
W ramach współpracy z internetowym wydaw-
nictwem Goneta.net wydał tomiki wierszy ta-
kie jak „Słowa pisane na skrawku papieru” czy 
elektroniczne książki takie jak „Plemię”. Wziął 
udział w projekcie zorganizowanym pod pa-
tronatem internetowego wydawnictwa www.
bezkartek.pl, którego wynikiem było napisanie 
i wydanie internetowej książki pt. „Płomień 
Śmierci”. W wydawnictwie e-bookowo ukazały 
się jego książki „Quattuor Insanitas”, „Szerego-
wy” i „Uczeń Czarownicy” oraz tomik wierszy 
„Szept Serca”.


