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Szczęście to dar od losu,
Wiersz odbiciem piękna:

Duszy i serca



4

Spis treści

Coś o mnie i mej poezji                                             9
Smutny wiersz/Duszy żal                                          11

Rozdział I                                                                 15
Melancholii czas

Nadciąga                                                                16
Fala wspomnień                                                      19
Wspomnienia                                                         21
Tęsknota za szczęściem                                            23

Rozdział II                                                                25
Natura i my

Gdy słońce zachodzi                                               26
Wszystko przemija                                                 28
Co mrok skrywa                                                     30
Deszcz                                                                  32
Zrozumienie                                                           34
Słońce zapomniało                                                  36
Górskie życie                                                         38
Natura czuwa                                                         39
Mściwość natury                                                    40
Wciąż zima                                                            42
Wielka podroż                                                       44
Polowanie                                                             46
Nieudane łowy                                                       48
Zapomniane piękno                                                49
Obecność wilka                                                      50



5

Zguba                                                                    52
Nadejdą upały                                                         53
Potęga Wszechświata                                               55
Słońce grzeje                                                          56
Wilcze oczy                                                            58
Dziki mustang                                                       60
Drapieżca                                                             62
Groźne chmury                                                      63
Ukryte                                                                  64
Z życia chwile                                                        66
Liść                                                                      68

Rozdział III                                                               69
Wesoło jest nam wkoło

Fatamorgana                                                          70
Wesołe chmury                                                      72
Kosmiczna radość                                                   74
Paralela szczęścia                                                    77
Radości czas                                                          79
Erupcja śmiechu                                                     81
Tropikalny koncert                                                  83
Elegancko                                                              85
Mokre kapelusze                                                    89
Wielkie wydarzenie                                                 91
Czarna chmura                                                       93
Widowisko                                                            95
Głód                                                                     97
Kto tu rządzi                                                          99
Pracowity dzień                                                    101
Czas na myszy                                                      103
Bałagan                                                               105



6

Dobre serce                                                          107
Lenistwo                                                             108
Porzucone                                                            109
Pod ochroną?!                                                       110
Szatan czyha                                                          111
Obraz                                                                  112
Tulipany                                                               113
Magia Świąt                                                         114
Magiczny czas                                                        115
Mikołaj w kominie                                                 117
Żywa choinka                                                       119
Idą święta                                                            120
Przed Wielkanocą                                                  122
Prima Aprilis                                                         123

Rozdział IV                                                              125
Podróż w czasie

Zatrzymane w czasie                                              126
Średniowiecze                                                      128
Barok                                                                  129
Przyszłość lasu                                                       131

Rozdział V                                                                133
Królestwo zwierząt

Siła natury                                                            134
Susza                                                                   135
Głos z dżungli                                                       136
Terytorium                                                           138
Krzyk lasu                                                            140
Odgłosy z głębin                                                   141



7

Rozdział VI                                                              143
Egzystencjalne przemyślenia

Sens życia                                                            144
Dobry, czy zły                                                       146
Ulotne szczęście                                                    148
Wielka niewiadoma                                               150
Porwane szczęście                                                 152

Rozdział VII                                                            155
Co serce czuć może

Zew wolności                                                        156
Szczere serce                                                         158

Rozdział VIII                                                            161
Nie zapomnę nigdy was

Znikłeś                                                                162
Wielka pustka                                                       163
Wróć, jeśli możesz                                                 164
Twój powrót?                                                        166
Pozostały wspomnienia                                          168
Nie ma Cię                                                           169

Rozdział IX                                                              171
Westchnień czas, nadziei moc

Niespełniona nadzieja                                            172
Nadzieja                                                               175
Cenne chwile                                                        176
Trwalszy niż czas                                                   177
Powrót                                                               180
Jaskółka wie                                                         182
Niezapominajka                                                    184



8

Pragnienie                                                            188
Lato, jesień, zima                                                                  190
Pełen żalu                                                            192
Echo szczęścia                                                      193
Księżyc                                                                195
Noc i dzień                                                           197

Rozdział X                                                               199
Filozofia życia

Zrozumieć serce                                                    200
Wątpliwości                                                         202
Niesforne szczęście                                                204
Tylko cisza                                                           206
Siła wiary                                                             208
Dusza drzewa                                                       210
Przez życie statek płynie                                         212
Ukryta prawda                                                      215
Myśl                                                                    218
Władza nad życiem                                                220
Chaos                                                                  221
Odwaga a piękno                                                   223
Przywrócić                                                            225
Duszę lód otacza                                                   228
Marzenia                                                              231
Radości odwilż                                                      233
Radości powrót/Lepiej jest                                      235



9

Coś o mnie i mej poezji

Moją pasją jest natura  Moim życiem zaś poezja, bo żyć, 

znaczy doświadczać piękna i smutku, szczęścia i żalu, 

umieć wybaczać i wierzyć, a swą nadzieję czasem przelewać 

na papier w postaci słów…

Tak zaczęła się moja przygoda z poezją…

Mój pierwszy w życiu wiersz…

przepełniony smutkiem i żalem, a zarazem pogodny 

o przypływ nadziei na lepsze…

dni, które miały nadejść 

Jestem osobą z natury pogodną, optymistyczną i zgodną  

Lecz dostrzegam wiele, nie wszystko co się doświadcza 

w życiu jest piękne i dostarcza nam choć odrobiny 

uśmiechu, ale dobro zawsze zwycięża 

Moje wiersze pełne są przemyśleń egzystencjalnych, 

pełne doświadczeń życiowych, oraz emocji zarówno 

tych dobrych, jak i złych, kiedy musiałam pogodzić się 

z rzeczywistością, że nie ma już koło mnie osób, które były 

dla mnie wszystkim…

uwierzyć jak kruche jest życie i jak trzeba cieszyć się każdą 

chwilą z bliskim…

jak liczy się czas 

Zapewne w moich utworach z pewnością można znaleźć 



10

także kwitnące radością, pogodne i wesołe wiersze o bardzo 

optymistycznym akcencie, połączone nutką tajemniczości 

i wzbogacone obrazami przyrody, fauny i flory 

A filozofia natury ludzkiej? odrobina fantazji i marzeń…

Troszkę podróży w przeszłość i przyszłość…

To czeka każdego, kto zagłębi się w świat mych myśli…

A dusza każda poczuje to, co ja 



11

Smutny wiersz/Duszy żal

Czy istnieje coś czego opisać się nie da…

Coś czego nie rozumie nikt 

Coś, co wieje mrocznym chłodem – nie ma

litości ni sumienia –

Wchłania się w myśl i rozdziera…

Niszczy radość i wspomnienia 

Nie daje spokojnie żyć – wraca jak fala –

zalewa – dusze do granic jej istnienia 

Ile łez, ile cierpień trzeba znieść, by

zrozumieć…

Zrozumie ten – kto poczuł jego smak – gorzki

jak łzy wylane…

Straszny – smutny – sam sobie z nim radź

człowieku 

Gdzie dobro – nie ma go!

Gdzie zrozumienie – nie ma go…

A co jest…

Czy w ogóle coś jest?

Samotność duszy

Samotność myśli jak piorun uderza…

Dręczy – dlaczego dlaczego tak jest!…

Po co jest!
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Co jest tym, co tak boli…

Woła o pomoc – krzyczy prosi…

Nie krzycz – nic ci to nie da!

Sama jesteś – tylko ty cierpisz – to nic

to jeszcze nic – to początek 

Nie dręcz się – szkoda łez…

I tak nie zrozumie ciebie nikt 

Duszo żalu i cierpienia – poczekaj

będzie lepiej – przyjdzie zrozumienie…

Nie – nie przyjdzie – za mało go już jest!

Zapomnij – wytrzymaj wszystko – choć

cierpisz obłęd żalu i rozpaczy

większy jest…

Od dobra – zapomnij – nie posługuj się nim

– obróci się przeciwko…

Cierpieniu twemu – zrozum jego sens 

Dobro – mgła ulotna…

Więc raduj – się póki możesz…

Może kiedyś znajdzie się ktoś kto pomoże…

Nie – nie ma ludzi takich 

Cierpienie za duże doły wykopało już 

Cierpienie jest, by cierpieć 

Uciec od zła nie da się już 

Znoś go!

Nie licz na współczucie…
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Zły… dobry… nie ma to znaczenia…

Póki jest tyle cierpienia 

Nie zrozumie nikt duszy tej…

Jeśli jest ktoś – kto cierpi na równi z nią…

Zrozumie na chwilę tylko…

Tylko moment jeden ulży jej…

Dalej jest już tylko jedno…

Jedno światło, albo cień!…

Cień smutku – jasność nadziei…

Jak dalece różni się…

To co dobre – mało go…

Przyjmij zło i to jak najprędzej…

Tylko to pomoże ci…

Wyleczy rany…

Rany duszy ludzkiej…

Duszy omotanej…

Pajęczyną cierpień…

Jak daleko pnie się nić niezgody…

Pomóż duszy która cierpi…

Smutek – żal

tak dalece przez ludzi nie pojęty 





Rozdział I

Melancholii czas



16

Nadciąga

Poruszone szczerą łzą

serce na pół drą

wracają i w oczach się mienią

na lepsze nigdy nie zmienią

jak film powtarzają się wciąż

oplatają niczym wąż

ciągną za sobą strach i radość

Dość czasem serce ich ma

gdy dojdą, aż do jego dna

dusza pragnie je zamienić,

by swe życie znów odmienić

i wprowadzić coś, co cieszy

choć do tego się nie śpieszy

w końcu chce szczęśliwa być

Żyć i wyzwania nowe znieść

wszelkie troski w sobie gnieść

próbuje zabarwić dni smutne

i myśli okrutne

promykiem słońca z nieba,

którego jej trzeba

nadaje lepszy życiu wymiar
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Dar od losu czeka

choć ze spełnieniem zwleka

szczęście zaś także,

a jakże

jest daleko we Wszechświecie

gdzieś w odległym Boskim świecie

przeznaczenie, co swe zadanie zna 

Trwa, co trwać musi

nikt losu do zmiany nie zmusi

szans nie ma, by go powstrzymać

musi nas się mocno trzymać

nie zmienimy swej przeszłości

choć ten stan nas czasem złości

jedynie ufność zyskamy czynami

Słowami dobra, co z serca płyną,

ale nigdy nie wyginą

miłe, ciepłe takie

lecz nie wiemy jakie

te, co wychodzą z serca naszego

szczerego

one miłość dają, która przetrwa świat

Akurat, gdy coś raduje nas

to zabiera nam to czas

i nadchodzi wspomnienie,

a z nim razem cienie
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co nie zawsze dają piękne chwile

na tyle,

by wiarę czuć głęboką jak morze

tylko nadzieja pomoże 
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Fala wspomnień

Piękne jak latem słońce

Niczym promyk gorącej nadziei

Łąka przybrana kwiatami

Trudno opisać słowami

Pachnące jak róże w ogrodzie

Wracają niczym fala na morzu

Wiercą dziury jak krety

Lecz mają zalety

Zmieniają swój rytm jak w muzyce

Mkną niczym konie w galopie

Schną jak bez deszczu trawy

Nie ma sprawy

Można się ich wyzbyć śmiało

Zapomnieć o istnieniu

Wymazać z pamięci

Choć na to nie ma chęci

Lepiej żyć z nimi

Codziennie

Szanować

Nie ma co się przed nimi chować,

Bo i po co?

Nie ulecą niczym ptaki
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Gdzieś daleko

Nie wykipią tak jak mleko

Trzeba kochać je,

Bo cenne są jak złoto

Jedyne takie na tym świecie

Wszyscy o tym wiecie

Wspomnienia…

Z dawnych lat

Co minęły się ze szczęściem

Weszły gdzieś w głębię duszy

Nikt z stamtąd ich nie ruszy

Choć smucą czasem

I łzy cisną na policzek

Zmuszają do smutku,

Aż do skutku

Człowiek siedzi z nimi sam i czeka

Na chwile, gdy wrócą

I wskrzeszone żyć będą wśród nas

Lecz to nie czas

Teraz na te chwile

Przyjdą, gdy nadejdzie na nie pora

I znów odsłonią prawdę

Jakie są naprawdę 
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Wspomnienia

Ta sama chwila w życiu się nie zdarza,

A burza nie zawsze grzmotem poraża

Te same dni nie tak pełne są szczęścia

Łąka na nowo staje się piękniejsza

Ptaki nie lecą tą samą drogą

Kwiaty bez wody istnieć nie mogą 

Tak samo wspomnienia nie nikną jak mgła

Nawet gdy sięgną, aż morza dna

Nie giną zalane potokiem łez

Nie wyrwie ich z serca zgłodniały zwierz

Gdy człowiek siedzi ze smutkiem sam

One się szerzą jak maków łan

I niosą jak fala po morzu myśli

I szumią po parku wśród drzew i liści

Gdzie cisza zastyga jak ogień na wietrze

To w duszy pragnienia stają się większe,

Bo nikt nie dojdzie do marzeń korzeni

Nie zniszczy na trwałe gorącej nadziei

I czas co płynie prędko jak rzeka

Nigdy nie staje i nigdy nie czeka

Nie lęka się wspomnień, postarza je,

By w miejsce ich nowe narodziły się
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I dalej trwały we wnętrzu naszych dusz,

Bo Bóg tak stworzył świat i już 
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Tęsknota za szczęściem

Serca wszystkie śnią w oddali

w jednym tylko coś się pali

jedno tylko nie śpi jeszcze

to pragnienie szczęścia wieczne 

Bo smutek gdzieś w głębi

dusz wiele teraz gnębi,

w zapomnienie chciałyby

obrócić szare sny 

To tęsknota za nadzieją

serca inne wciąż się śmieją

czemu nadal są radosne

jak słowiki już na wiosnę

I uśmiechem promienistym

mkną po niebie z rana czystym

marzą w ciszy, by być w raju

tak im dobrze w leśnym gaju 
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