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Szanowni Państwo
Tomik, który trzymacie w rękach, to szczególne opracowanie. To zbiór utworów lirycznych twórców, któ-
rych wyłoniono spośród uczestników Konkursu Poetyckiego zorganizowanego przez nasze stowarzyszenie.
Na zaproszenie konkursowe odpowiedzieli poeci z całego regionu. Są wśród nich uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych oraz dorośli o różnych profesjach.

W ocenie jury konkurs stał na wysokim poziomie, wzięli w nim bowiem udział twórcy prezentujący bardzo 
dobry warsztat. 

W  efekcie powstała niesamowita antologia poezji, „istny groch z  kapustą”, która uświadomiła nam, 
że żyje wśród nas wiele utalentowanych osób. 

Tutaj debiutanci sąsiadują z uznanymi już poetami, wiersze miłosne przeplatają się z utworami o tematyce 
ludowej a poezja poważna z humorystyczną.

Wydawnictwo jest odskocznią od codziennego zgiełku i pogoni za czymś, bramą, która otwiera przed nami 
kilka światów naraz. Pozwala na chwilę się zatrzymać i zwrócić uwagę, na wartości, które są w naszym życiu naprawdę istotne. Na jego 
kartach obok romantycznej miłości zamieszkuje szlachetna prostota. Tutaj intymnie szeptane wyznania biorą górę nad szarym realizmem, 
a ludowe mądrości konkurują z filozoficznym wyrafinowaniem. Nie brakuje również młodzieńczych egzystencjalnych poszukiwań, nostalgii 
za utraconym czasem oraz ogromnego humoru.

Przez pryzmat tomiku, poznajemy także Ziemię Kozienicką jako miejsce, gdzie tworzą ludzie, niezwykle wrażliwi i odważni. Bo trzeba 
mieć ogromną odwagę, by odkrywać przed innymi siebie, swoje pasje, miłości oraz rozterki. Pisać wiersze o tym co jest osobiste, intymne, 
co jest marzeniem, a co prawdą.

A  że poezja jest trudnym rzemiosłem, uczuciem częstokroć nieodwzajemnionym, tym bardziej powinniśmy ich za to podziwiać. 
Bo to taka bezwarunkowa miłość, zazdrosna kochanka. Kto dał się jej raz oczarować, ten musi wiele dla niej przecierpieć, nim osiągnie 

szczyty. Jednak to właśnie dzięki niej poeci są twórcami dziejów ziemi na której żyją. Piewcami historii i tradycji.

Marek Przedniczek 

Prezes Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka
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Urodziła się w 1964 r. w Siemianowicach Śląskich. Zadebiutowała w 1990 r. w antologii poezji grupy literackiej 
Radomskiego  Stowarzyszenia Twórców Kultury „Ziemi Radomskiej” pt. „To moje słowa”. W 1994 r. ukazał się 
tomik wierszy pt. „W obłokach”. Wiersze i proza poetki drukowane były w antologiach: „Garść życia” (1996 r.), 
„Z krzyku dłoni” (2001 r.), „Kozienicka uwertura” (2002 r.) i w Antologii Modlitw Współczesnych. Laureatka 
wielu wyróżnień w konkursach poetyckich, m.in. w 2005 r. w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Stanisława 
Grochowiaka.

Iwona Bitner tworzy poezję indywidualną, pełną ciepła oraz lirycznych refleksji na temat wartości takich jak 
miłość. To poezja bardzo kobieca, odsłaniająca chwilami rąbek tajemniczego wnętrza poetki. Świadoma, lekko 
ironiczna, ale nie wyzywająca. Jej pełne erotyzmu, pozornie „wyuzdane”wiersze posiadają głębsze dno. Nie mają 
w sobie ani ksztyny wulgaryzmu, tylko porcję zwykłego babskiego rozsądku.

Iwona Bitner
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Jestem
Pomiędzy konturami naszych ust

odkrywam ciągle Twoją twarz

Dobrze że zatrzymałeś mnie
W połowie drogi życia

kazałeś kochać
Jestem...

Ułożyła w walizce
pierwsze pocałunki, wspólne sprawy
rozmowy przy świecach
z liter tylko im znanych
drobne sprzeczki
kłótnie z byle powodu

włożyła wszystkie lata
ciepłe wspomnienia
przykre doznania
łzy rozpaczy
miłość przykrytą kurzem

i kiedy wysłała walizkę
na Marsa
serce nie wytrzymało siły ciężkości

Życie jak dzień 
wstaje świtem

rozkwita południowym promieniem
miłości

nocą schodzi ze sceny
Chciałabym o zmierzchu

usiąść z Tobą przy kominku
zamknąć księgę życia słowami

do zobaczenia

Księga życia



6

Taniec życia
dziewczęta

białe anioły
wzięły się za ręce

ciało w rytm muzyki
prężyło młode wdzięki

muślinowe spódnice
motylim lotem unoszone

opadały radośnie

pomarszczone ciało starca
zachwycił widok młodego piękna

tym mocniej ścisnął
dłoń ukochanej



7

świat zastygł w bezruchu
dzwon radośnie kołysany

pośród tłumu
biały wysłamiik Boga

ukazał oblicze
otarł łzy szczęścia

zaszczepił nadzieję
na inne jutro

Czas wycíszenía 
Pobladłe słońce

promieniami rozsuwa przestrzeń
tuli zmarznięte liście

Jesienne skarby
dumnie prezentują swe barwy

a ramiona jabłoni
we wdzięcznym ukłonie ku Ziemi

potrącają dywany liści
Powietrze przesycone melancholią

czas wyciszenia

Jesienne pejzaże
Zaduma wstaje jesienią
melancholia tańczy
na dywanach pstrokatych liści

zwalniają wskazówki zegara

Lubię tę ciszę schowaną w drzewach
gdy tylko szept wiatru smaga
włosy, ciało poddają się rytmowi
podmuchu
Gwar letniego popołudnia
zaszył się w czterech ścianach
tęczowe dłonie drzew żegnają
szybujące klucze
Sklepy z półotwartymi drzwiami
zapraszają sennych przechodniów
Podązam wyludnioną ulicą
wśród szarej ciszy odchodzącego dnia

Dziękuję
Dziękuję że
pojawiłeś się na mojej drodze

Odtąd razem
dźwigamy gąszcz smutków i radości
Ludzie dziwią się
tak razem wpatrzeni
zachłanni w miłości

Pojawiłeś się
i zostałeś

Etapami przemierzamy życie
pomiędzy wschodem słońca a nocą

Trzymam mocno Twoją dłoń

Pomiędzy ścianami pokoju
jesteśmy całością
sklejeni nadzieją

Za drzwiami drapieżny świat
próbuje na ile potrafi rozdzielić
myśl na drobne

Kiedy w uścisku oczekujemy jutra
srebrzysta cisza odbija się echem
wczorajszych szeptów
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Urodziła się w 1950 r. w Krzywdzie. Jej  przygoda z poezją rozpoczęła się w piątej klasie szkoły podstawowej. 
Od tamtej pory, jak sama twierdzi Muza nie odstępowała jej ani na krok. Stała się najbliższą przyjaciółką, wspie-
rała, dodawała sił, koiła. 

Posiada bogaty dorobek artystyczny. W  1992 r. wydała tomik poezji „Poszukiwania”. Ponadto jej wiersze 
znalazły się na kartach antologii poezji: „To moje słowa” (1990 r.), „Wiatr w  szuwarach” (1993 r.), „Garść 
życia” (1996 r.), „Dojrzewanie w miłości” (2000 r.), „Wiedzie ludzi w różne strony świata” (2002 r.), „ZONED 
Miłości!” oraz „Twórcy powiatu kozienickiego” (2008 r.). Publikowała w  czasopiśmie literacko – artystycz-
nym „Obrzeża”. Laureatka wielu konkursów poetyckich i  literackich , min. w  2007 r. otrzymała nagrodę 
specjalną dla pisarza regionu w  kategorii poezja, w  2009 r. I  miejsce w  VII konkursie literackim „Czytamy 
i piszemy”. Oprócz poezji Halina Budniak interesuje się fotografią. W 2005 roku powstała jej strona w internecie:  
www.budniak.grupaphp.com, gdzie można przeczytać teksty poetki.

Poezja Haliny Budniak jest bardzo kobieca. Pozwala choć na chwilę zanurzyć się w intymnej krainie emocji, 
gdzie możemy poczuć zapach ogromnej wyobraźni. Mimo to poetka uchyla jedynie rąbka tajemnicy, co powoduje, 
że prawda pozostaje do końca nieodgadniona. W jej wierszach uczucia takie jak miłość, tęsknota, czy samotność, 
odżywają z całą mocą, lecz zarazem skłaniają do refleksji. Pokazują świat z różnych perspektyw, nie tylko kobiety 
dojrzałej. Odkrywają to co nieodkryte i w nowy sposób to co zupełnie znane.

Halina Budniak
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* * * (i wciąż nam się wydaje)
i wciąż nam się wydaje że jesteśmy młodzi
jakby lata minione nic w nas nie zmieniły
tylko noce majowe są cokolwiek dłuższe

a na krótszą drogę trzeba więcej siły

spójrz jak kolory lata czerwienią rozbłysły
stąpa sierpień cicho po polach po niebie

dzieci nam jak ptaki wyfrunęły z gniazda
a my tak jak dawniej mamy tylko siebie

dziś na długi spacer pójdziemy pod rękę
opowiesz mi jakąś zabawną przygodę
na jesienny bukiet nazbieramy wrzosu

wieczorem herbatę wypijemy z miodem

ulica Gwiazdkowa
na ulicy Gwiazdkowej nie ma wiele blasku
czasami nocne duchy w opłotkach szeleszczą
tutaj kundel drży z zimna na krótkim łańcuchu
i tapla się w bajorze zagubiony trzewik

na podwórkach stertami wyrosły rupiecie
a to stare opony a to wiązki chrustu
w jutowym worku gnije zapleśniała trawa
dla błękitnych królików co rankiem odeszły

jeszcze jedna chałupa jak z koszmarów sennych
skręcony grzbiet opiera o kępę leszczyny
z martwym oknem i drzwiami których wcale nie ma
bo wydeptana ścieżka ginie w czarnym brzuchu

więcej tu szop zatęchłych złączonych plecami
i ruder pogarbionych wrastających w trawę
poszarzałych od dymu potarganych zasłon
krzywych drzwi zaczepionych na jednym zawiasie

tutaj dzień się przemyka z duszą na ramieniu
i noc umiera stojąc jak wierzby przy drodze
choć święta nie wskrzesiły blasku na choinkach
to przy studziennym kręgu ktoś nabiera wodę
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* * * (wiem że to niemożliwe]
wiem że to niemożliwe a przecież wciąż pragnę

czułej dłoni co topi ostry sopel serca
i słów znanych od zawsze od kiedy pamiętam

cała jestem bez ciebie milczeniem i ciszą
w której krążą niezmiennie skrzydła twoich oczu

odczytujesz codziennie niepisane słowa
obrazy zagubione odkrywasz bezbłędnie

w błękicie łagodności jak jaskółka w locie
otwierasz podwoje zapachów i kształtów

wypełniasz całą przestrzeń witrażami wspomnień
i modlitwą rozpaczy wobec niemożności

tęsknię za każdą chwilą która się zdarzyła
w wysrebrzonej krainie światłem księżycowym

pod dachami błękitu gdzie krwawią jaśminy
gdzie pagórki subtelnie spłaszczone równiną

wiem że to niemożliwe a jednak wciąż pragnę
czułej dłoni co topi serca ostry sopel

i słów znanych od zawsze od kiedy pamiętam

zatańcz ze mną
zanim dotkliwy chłód poranka
zamrozi oddech szronem nocy

pobiegnę jeszcze w bryzgach światła
popatrzę rudzielcowi w oczy

o jakaż cisza w leśnym parku
wystudza ciepłych nut strumienie

czernieją głusze pośród głogów
i dopalają się płomienie

dzikiego wina na opłotkach
po białych murach na poddasze

wędrują poplamione palce
i zaglądają przez judasze

ranki odziane mgłą i chłodem
płyną przed siebie jak łabędzie

w srebrnej zatoce wykąpane;
jeszcze przez chwile tak tu będzie

nim się rozmyje ekspozycja
wytarta białym puchem waty

zatrzymam liścia klosz zielony
zabiorę żółcie i bławaty

rozbity dzban 
i przyjdzie dzień w którym kobieta
zamieni wino w wodę
szczelinami spękanego dzbana
wypłynie rzeka słów
obmywając wyschnięte krzewy krzyku

w lustrze zawodu dostrzeże twarz
bez maski i dysonans serca
wystawi rachunek
gryząc kamień w ustach

nurt poniesie szczątki potrzaskanej łodzi
słomianego chochoła z dziurawą podeszwą
plastikową lalkę z oderwaną głową

zielone zagajniki łąk
i cały bagaż doświadczeń
przechowywany niczym skarb
w szkatule serca
stanie się niepotrzebny
i bez znaczenia

jakże łatwo w patynie lat
nie zauważać rys
tego co podchodzi do gardła
opasuje obręczą
odbiera oddech

tak trudno przerwać
blokadę milczenia
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na zakręcie 
nuda panie taka mnie dopada. tylko się upić.

chodzę na grzyby  na ryby, ale to nie pomaga.
brakuje mi tego kieratu. na pierwszej trzeba było
popracować, na drugiej o tyle o ile, a na trzeciej

to człek sie przespał i rano do domu wrócił.

zmęczenie mijało, kręciłem się jak ta pszczoła.
a ule mam i koło pszczół nauczyłem się chodzić.

teraz nic się nie chce. kurek nazbierałem, ryby
nie biorą. a ile można chodzić na ryby albo grzyby.

i co to za robota. W jednej chwili bym wrócił.

jak wszedłem panie na ten dźwig, to jak bóg
na wszystkich patrzyłem. ciężary przenosiłem
jak olbrzym jakiś. precyzja w tym była i sens.

teraz koniec. odprawę dali, zegarek szwajcarski
W takim długim pudełku w srebrnej kopercie.

ładny i emerytura niezła. wystarczy na nas dwoje.
dzieci samodzielne. wnuki rzadko przyjeżdżają.

ja wszystkich poodwiedzałem, ugościłem się.
i co teraz robić. kręcę się jak mucha w smole.

czegoś mi brakuje. w jednej chwili bym wrócił.

na progu ucichnie tęsknota 
trzeba być daleko jak nigdy przedtem odgadywać
obce słowa i własne myśli zamknąć oczy i widzieć
dokąd idziesz przybliżać i oddalać omijać nieistotne
wierzyć

wrócisz i opowiesz o domach i ogrodach z magnoliami
pokażesz fotografie i te wszystkie miejsca
którymi zachwycasz się pisząc listy

chcę wiedzieć jak się czujesz gdy wieczorem kładziesz się spać
albo siadasz na progu przeszklonej werandy
wiruje różowy śnieg patrzysz długo a myśli biegną
coraz dalej i dalej

zbierz w garść usyp drogi ścieżki powracające
ptak poleci jeśli zechcesz niech ma turkusowe skrzydła
a po drugiej stronie oceanu twój wymarzony dom
wystarczy wyciąć okna
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Urodził się 8 maja 1937 roku w Kozienicach, gdzie mieszka do dziś.

Jako rzeźbiarz zadebiutował  w 1977 roku podczas wystawy zbiorowej zorganizowanej przez kozienicki  Dom 
Kultury. Przez osiem lat pełnił funkcję Prezesa Radomskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych, jest 
członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej. W 2003 roku był jednym z inicjatorów powstania Cen-
trum Promocji Sztuki „Galeria” w Kozienicach.Za swoją działalność artystyczną i społeczną został uhonorowany 
licznymi nagrodami, dyplomami i medalami między innymi: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi RP, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, Medalem im. Oskara Kolberga, a także brązowym medalem „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”.

Drugą pasją twórcy jest poezja.

Prosta, męska, pozbawiona zbędnych ozdobników. Mimo to jego wiersze nasycone są prostą i głęboką miłością 
Boga, ziemi, ojczyzny, rodzinnego domu. W swojej oszczędności słów zostawia poeta dla czytelnika przestrzeń na 
wzruszenie oraz wspomnienia odległych, minionych czasów.

Stanisław Grudzień
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Bez ciebie
Stracony czas

Bez ciebie
Nie wart dnia

Bez ciebie
Serce krwawi

Bez ciebie
Nie zakwitnie kwiat

Bez ciebie
Ciemność wokół trwa

Bez ciebie
Niedościgniona jest noc

Bez ciebie
Stracona życia moc

Bez ciebie
Nie warto żyć

Bez ciebie
Nie ma nic

Bez ciebie...

„Wspomnienie”
W mej pamięci
zachował się kraj
małej ojczyzny
drewniane płoty
i chałupy pod szarym
słomianym dachem
co roku na wiosnę
pospiesznie łatano
złocistymi snopami
zebranymi w ubiegłym roku
jedyny widok na świat
to małe okienko
które patrzyło
na pochyloną kapliczkę
gdzie liczni mieszkańcy
spotykali się na majówce
aby odmówić pacierz
i śpiewać pieśni religijne
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Urodzona w 1953 roku w Jarosławcu. Od 1975 roku mieszkanka Kozienic. Wieloletnia uczestniczka życia kul-
turalnego, członek grupy poetyckiej „Erato”. W 2000 roku wydała swój debiutancki tomik wierszy „Listy pisane 
różą”.

Jej wiersze ukazały się w tomikach: „Wiedzie ludzi w różne strony świata”, „Kozienicka uwertura”, „Ziemia 
kozienicka”. Swoją twórczość prezentowała również na łamach prasy, podczas spotkań autorskich oraz wieczorów 
poezji.

Na swoim koncie ma m.in. wyróżnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które otrzymała w konkursie 
pt. „Życie i dzieło ks. Kardynała S. Wyszyńskiego w sztuce ludowej”. Pani Maria, to nie tylko poetka, ale także 
malarka oraz dekoratorka w jednej osobie.

Od najmłodszych lat ciekawa ludzi, zjawisk przyrody i świata. Szalona optymistka, która wierzy w ludzi i anioły. 
Miłośniczka róż, które towarzyszą jej w życiu i poezji.

Maria Komsta kocha świat, ludzi i wszystko wokoło, co dostrzegalne jest w jej wierszach.

Uważa, że: „Jesteśmy okruszkiem we wszechświecie, warto więc przeżyć każdy dzień jak pierwszy i ostatni”.

Maria Komsta
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Tu i teraz jesień
Brodzę szeleszcząc wśród złota i purpury

pałac kozienicki wtapia się z parkiem
w ciepły błękit chmur

historia niejedno tu zostawiła imię
niebo jak zwykle łaskawe dla czasów minionych

raz śmieje się promieniście czy sypie gwieździstą bielą
nieraz płacze rzęsiście jak przed wiekami
w zamyśleniu ścigam ptaki pod obłokami

kąpię chmury w lustrach stawów
ściskam kasztan niczym los w swej dłoni

badam sercem czasy odległe
-słyszę echa rogów myśliwskich

-rżenie i tętent rozpędzonych koni
-szum wzburzonych fal Wisły

-krzyki i strzały w oddali
-huk i kłęby dymu - to pałac królewski się pali

-odgłosy przeszłości...
spojrzałam na niebo - tu i teraz łaskawe

-jednakowo płyną czas, chmury i woda
-tęsknie ciągnie się znajomy klucz żurawi. ..

odlatują-szkoda…

Kirkut
jego bramy strzegą
strażniczki-wyniosłe sosny
rozpostarły swe aniele skrzydła
i strzegą spokoju umarłych

zamknęły w pniach starych
smutki i miłość niedojrzałą
ostatni uśmiech dziecka
pocałunek między ustami

krzyki rozpaczy i żalu
rozdarte serca
ostatnie  westchnienia
i krwawiące rany

dziś szemrzą
- smugą cienia na trawie
tamtym cieniom
-pamiętamy

-zabliznimy szumem wiatru
-tęczy blaskiem
-śpiewem ptaków
-tamte rany

nigdy więcej wojen
płyń czasie po rosie
płyń czasie po świecie
nieś pokoju pieśń
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Jesienne klimaty 
Dotąd jestem na tej wspaniałej planecie.
Mój czas na niej jest własnością Boga i moją

Na balkonie dziś mi pięknie gra cykadę świerszcz.
Skrył się w listowiu winobluszcza.
Chwilami milknie spłoszony
Powiewem firanki w oknie.

Za ścianą bitwa domowa.
Lecą okrutne słowa jak strzały... 
A świerszcz gra.
Nie zważa na słów brzmienie.

W oddali dudnią koła wagonów.
Noc otuliła mrokiem senne konary
Do świtu
Wypełzły ukryte cienie
Moi przyjaciele cień i pies
Leniwie kucnęły na kanapie.
A świerszcz wciąż gra.
Jakby było mało dnia.

Oczy już zmęczone.
We śnie świerszczu też mi graj.
Ja zapłacę ci serca biciem.
A na zimę dam ciepły kąt

Dokąd jestem na tej planecie
Szkoda marnowaé każdego dnia
Świerszczu
Ja słucham-ty graj

Jeszcze tylko wierzby
Opłotkami przeszłość pomyka

zamyka kalendarze minione
dziś już odchodzą w niepamięć

krajobrazy mazowieckie
tętniącym życiem nasycone

-nie widać znajomych zagonów
cienkich kolorowych jak wstążki do nieba

-zgubił się pastuszek stada krów i owiec
-chłop batem nie strzela za ciągniętym pługiem

przez gniadosza chudego

-nie widać nie słychać
przycupnietych chałup
wapnem malowanych

z malwami pod oknem
i koguta pianiem na płocie

-jeszcze tylko mazowieckie
wierzby rosochate stare przycupnęły na miedzach

-jak świątki przed drogą
-ze spalonym sercem

-umierają stojąc w parowach nad wałem

jeszcze bezzębna kobieta przemyka
z koszem do wrót kościoła jak do bramy raju

jeszcze błyszczą rubiny jarzębin korali
jeszcze w kolorowych płomieniach

jesień w liściach się pali
-rzeczywistość mruga zezowatym okiem

-tamte wierzby klimaty chwile...
OD ZAPOMNIENIA OCALIĆ
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W rzeczy samej
Szatą  piękną odziane 
Banałami utkana mowa
Mądrości od stuleci znane
Słowa słowa słowa
A gdzie miejsce na czyn
Czyn codziennego dnia
Kiedy człowiek
Jak prawdziwy homosapiens
Przykładem
W rzeczy samej
I tylko przykładem
Daje świadectwo
Bycia
A nie teorią życia

Wiosno - Ach to ty
Wstał nowy dzień

Obmyty rosą
Pięciolistki winobluszczu
Lśnią  perłą przystrojone

Szepcząc tajemnice zmartwychwstania

Ja - okruszek przemijania
Jestem w zaczarowanym obrazku świata 

Sypią śniegowym deszczem śliwy
Złotem śmieją forsycje

Klony sieją seledyny
Przez kłębiaste wrota

Przyświeca lampa słońca złota
Huczą trąby anielskich orszaków

Pod baldachimem nieba
Powoli gasną łuny dnia

Ostatnią poświatą skąpane
Odchodzą wciąż żywe cienie

Gasną kolory nieba
Noc tajemnicza

Budzi senne marzenie

Wstań
Komu i po co
Niespełnione obiecanki
Nadzieja na nowe
Kiedy wszystko
Jest pustym słowem
Naiwnie rzuconym
Na wiatr

Nikt nie spełni
Twych nadziei

Może wstań
Może rzuć wyzwanie
I do przodu krok
Po męsku zrób
A reszta się sama zadzieje
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Urodziła się 26 kwietnia 1928 roku w rodzinie chłopskiej, we wsi Dębniak koło Grabowa nad Pilicą. W 1978 roku 
przeprowadziła się do Kozienic. Pierwszy wiersz napisała mając 43 lata. 

Zofia Kucharska jest przykładem samorodnego talentu ludowej poetki, dla której pisanie wierszy, podyktowane 
jest potrzebą jej wielkiego serca. 

Wieś, życie codzienne jej  mieszkańców, przyroda i ciężka praca – to główne tematy wierszy poetki.

W utworach czuć zachwyt naturą oraz pięknem otaczającego świata. Jej twórczość jest prosta. Śmiało można ją 
wpisać w nurt poezji prymitywnej – ludowej, poezji żywej, prawdziwej. Choć pozbawiona gwary jest ściśle zwią-
zana z kulturą ludową oraz Ziemią Kozienicką. 

Poetka działa w  Stowarzyszeniu Grupa literacka „Łuczywo” w  Radomiu, oraz w  Grupie Poetyckiej „Erato” 
w  Kozienicach. Jest autorką pięciu tomików wierszy: „Wiersze”(1991), „Wiersze religijne” (1992), „Wier-
sze”(1994) i „Żegnaj moja chatko”(2003) oraz „Wiersze Babci Zosi” (2012). Swoje utwory publikowała także 
w „Tygodniku Radomskim”, „Dzienniku Radomskim” oraz „Kontakcie”. Jest także laureatką licznych konkursów 
literackich. Za swoją pracę artystka otrzymała wiele dyplomów i  odznaczeń. Jednym z  nich jest medal 450-
lecia Miasta Kozienice na rzecz rozwoju Ziemi Kozienickiej. Uhonorowana została także przez Ministra Kultury 
Nagrodą im. Oskara Kolberga .

Zofia Kucharska
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Kiedy byłam mała 
to mi tata tak powiadał

kiedy na drewnianej ławie
przed chateczką ze mną siadał

żebym dobrze się uczyła
krzywdy innym nie robiła
drugim chętnie pomagała

żebym była zawsze miła
kiedy będziesz dobrym człowiekiem

kiedyś mała
później wiekiem

to na tobie się poznają
i cię wszyscy pokochają.

Układam rymy z prostych słów 
bo prosta jestem ja
i prosta moja dusza
i prosta piosnka ma
bo z polnych kwiatów wita
mą dolą przeplatana
raz łzami jest pokryta
niekiedy roześmiana
kiedy sobie poszłam
miedzą prosto w pola
za mną podążała
w cieniu moja dola
i wiatr prosto w oczy
wiał mi z każdej strony
i żal mi serce ściskał
żal nieutulony
raz mi prosto z góry
słonko zaświeciło
i jakoby smutno
mi nigdy nie było
kiedy wędrowałam
miedzą pośród zboża
to mi przyświecała
rankiem złota zorza

i wtedy ja prosta
wierszyki splatałam
piosenki idąc miedzą
proste układałam
z polnych kwiatów z łąki
z obłoków co w górze
i z pachnących płatków
co zowią się róże
o słonku co z góry
rzuca swe promienie
o dębie co daje
upragnione cienie
o deszczu co rosi
spragnione rośliny
o chłopcu jak idzie
do swojej dziewczyny
o morzu co kąpie
swe fale w błękicie
o biednej sierotce
co zapłacze skrycie
o wszystkim co piękne
o wszystkim co żyje
ja prosta istota
proste rymy wije.
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Wyrosła trawka jedna zielona
wśród innych traw na łące

że była mała mała maleńka
i oczy miała płaczące

bronić się wcale nie ma siły
bo była taka mała

że duże trawy oną dusiły
i w nich się skryła cała

a ja przechodząc tedy słyszałam
jęki jakieś cichutkie

a to płakała maleńka trawka
ździebełko takie malutkie

otarłam oczka i odsłoniłam
i pocieszyłam nieco

zaraz do ciebie moja maleńka
barwne motyle przylecą.

Cały dzionek deszczyk padał
i z szybami tak coś gadał
co on gadał my nie wiemy

my deszczu nie rozumiemy

szyby też nie powiedziały
co z deszczykiem rozmawiały

musiało im być tak smutnie
bo płakały tak okrutnie

deszczyk był tak zapłakany
bo niczym był nie odziany

a w czym był to też mu zmokło
bo na dworze było mokro

i na dworze tyle rosy
a deszczyk wędrował bosy

chciał się schować do mieszkania
bał się by nie dostał lania

każdy przed nim drzwi zamyka
i do chaty prędko zmyka
a deszczyk za oknem stoi

i do chaty wejść się boi

jak deszczyku się napadasz
i z szybami się nagadasz

to powędrujesz za lasy
las się ciebie nie ustraszy.

och jakie są piękne drzewa
gdy ich gołe szron odziewa
takie białe bielusieńkie
takie sercu milusieńkie
gdyby malarz chciał malować
czy zdążyłby przygotować
choćby wezwał do pomocy
nie zdążyłby jednej nocy
a tu jakaś wyższa siła
w jedną noc tak wybieliła
taką szatą bielusieńką
całą ziemię nagusieńką
całą ziemię wszystkie drzewa
białym puchem tak odziewa
białym puchem jak pierzyną
by uchronić je przed zimą.

śpiewajcie ptaszkowie Bogu
kłaniajcie się Bogu kwiaty
szumcie mu piosnkę drzewa
niech cały świat Bogu śpiewa
niech morze mu szumi
piosnkę jaką umie
a rybki niech pluskają
i Boga wysławiają
i wszystko co na świecie żywe
niech Boga wielbi prawdziwie
i my się Bogu kłaniajmy
cześć należną mu dawajmy
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to rodowita kozieniczanka. Od 2004 roku jest członkinią Stowarzyszenia Twórców Ludowych i  Grupy Twórczej 
„Vena” w Kozienicach.

Uprawia malarstwo olejne, pastel, rysunek ołówkiem oraz malarstwo na szkle. W swoim dorobku ma ponad 170 
prac o różnej tematyce. 

Drugą, nie mniej ważną pasją Eugenii Kuny jest poezja, do której ucieka w chwilach wzruszeń. To, czego nie udaje 
jej się wyrazić na płótnie, próbuje przenieść na papier, ubrać w poetyckie strofy.

W jej wierszach świat magiczny przeplata się z rzeczywistym. A dzięki zastosowaniu języka, który jest bardzo pla-
styczny, artystka z łatwością buduje obraz poetycki, pozwalając, aby poniosła ją fantazja. 

W tych utworach szczerość i prostota przeplatają się z oryginalnością, co daje wspaniały efekt.

Poezja Eugenii Kuny jest jak czary zamknięte w butelce, jak świąteczna książka, pełna pięknych ilustracji.

Wprowadza nas w zaczarowany świat fantazji artystki. Uwodząc pozwala byśmy choć na chwilę stali się małymi 
dziećmi.

Eugenia Kuna
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Księżyc
Wędruje księżyc dachami

Wędruje mrocznymi zaułkami,
przysiądzie na przydrożnym kamieniu

przejrzy się w wody lustrzanym cieniu.

Wciśnie się między dziuple, konary,
policzy liście, pogada z gwiazdami.

Wścibsko podgląda miłość kochanków
mamiąc ich serca złudzeniami.

Pogłaszcze kota na dachu,
do „Venus” puści szelmowskie oko,

I dziwi się na okrągło,
i śmieje się szeroko.

Z zachwytu nie może ochłonąć,
ziemskim zdumiony światem,

że taka zimna, niebieska – z daleka
a taka piękna, gorąca i kolorowa – z bliska.

Maluj sercem
Mój świat tajemniczy, niezgłębiony.
Mój świat w obrazie zamknięty,
panoramą błękitną wycieniowany, 
wodą szmaragdową pulsujący.

W moim świecie wolne ptaki,
szybują po granatowym niebie.
W moim świecie psy i koty są rozumnie
i kochane jak dzieci.

Mój świat do którego tęsknię,
gdy zamykam oczy
mój obraz, który maluje sercem
bo cząstkę jego chcę przekazać
każdemu.
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Miasto w deszczu
Kocham deszcz.
Spadające łzy z nieba,
co kropelkami biją o bruk
i rozpryskują się w rytmie walca.

Zmywają kurze przeszłości.
Mgiełką przeźroczystą i jasną
otulają kamienne pomniki
i ogrody gdzie maki rosną.

Melancholijne snują powieści
z czasów królów, wojen, uczuć wzniosłych
i rozstań wczorajszych.

To ciągle ten sam pada deszcz
- wiekowy weteran -
co zmywa nasze żale
i zakurzone bruki pieści.

Posłuchaj jak lasy puszczańskie grają,
cichego szeptu, posłuchaj leszczyny

I jak w zacienionej, cichej dolinie
srebrne brzozy śpiewają.

Posłuchaj drżącej na wietrze osiki.
Topoli smukłej, brzęczącej listkami.

Milczenia wyniosłej, zielonej jodły
co skryła się w zagajniku.

Wysłuchaj symfonii płynącej doliną,
co nutką otula drzewa

szumi, jęczy, echem chichocze
to leśna dusza tak wzdycha.

Muzyka lasu
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Serce jabłoni
Serce jabłoni bije promieniami soków,
Pulsuje w rytmie słońca i w rytmie obłoków
Płaszczem zielonym otulone,
narkotycznym wiatrem otumanione.

Zagubione serce, czuje kołatanie
gdy ptak barwny na nim usiądzie
-drzewo płonie-

Błyśnie jabłkiem złotym,
zatrzepie listkami
przytuli, napoi słodkimi sokami.

Ptak barwny, lecz płochy,
spłoszony odfrunie i nie wróci wiecej.
Na polu pozostanie samotna jabłoń
Matka owocu grzechu - która wciąż stoi
- ze złamanym sercem.

Baśniowe, białe korony
drzewa jaśnieją urodą.

Ubrane w koronkowe, szydełkowe stroje
przez najwspanialszego artystę stworzone.

Czarne wzory na bieli śnieżnej
i ludzie jak czarne wrony

przemykają białymi kwadratami
i czarnymi drogami krętymi.

W biało - czarnym mieście
przetacza się melancholijna cisza.

Nostalgia włóczy się ulicami,
między szarymi blokowiskami.

Malkontenci siedzą w oknach,
oglądają pejzaż zimowy i narzekają

że ludzie nie noszą kolorowych szalików
i marzy im się czerwony kapelusz na głowie Pani.

Zimowy pejzaż biało - czarny
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emerytowany nauczyciel języka polskiego, publicysta, fotoamator. Urodził się w   1953 roku w Kowarach koło 
Jeleniej Góry. Z Kozienicami związany jest od lat sześćdziesiątych. Uczestniczy w nauczycielskim ruchu literackim 
i fotograficznym. Wielokrotnie uzyskiwał nagrody i wyróżnienia w konkursach literackich i fotograficznych orga-
nizowanych przez Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Ministerstwo Oświaty i Wychowania/
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Swoje wiersze publikował na łamach Literackiego Głosu Nauczycielskiego 
i Nowej Szkoły oraz w antologiach: „Wiedzie ludzi w różne strony świata”, „Poezja z wieżą w tle”.

Bogdan Mazur jest strażnikiem pamięci. W  jego utworach daje się zauważyć żywe zainteresowanie tematyką 
regionalną, kulturą regionu, historyczną tożsamością. Jego wiersze nie dają zapomnieć. Poruszają, wkradają się 
do głowy, przypominają o tym co minione, choć ważne. 

Bogdan Mazur
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Litania do Matki Bożej
Matko Boża

z placu Najświętszej Marii Panny
która stoisz na przebłaganie świętokradctwa

- módl się za nami

Matko Boża
z placu Żwirki i Wigury

która żegnałaś Marszałka
- módl się za nami

Matko Boża
z placu targowego

która widziałaś hańbę świątyni
mężczyzn stłoczonych w ogrodzie

- módl się za nami

Matko Boża
która przetrwałaś upadek pałacu

z muzyka Wagnera wśród płomieni
- módl się za nami

Matko Boża
która liczyłaś kule na parkowym murze

- módl się za nami

Matko Boża
z Ogrodu Jordanowskiego

- czuwaj nad dziećmi naszymi

Dziewczyna o perłowych włosach
czytając Borowskiego
spotkałem dziewczynę o perłowych włosach
oparła sie lekko o biurko
zdziwiona spojrzała na ekran laptopa

widziałem na LCD odkryła piersi
niewidzialne zmarszczki na spódnicy
skąd taka spódniczka w 43 roku?

dokąd oni nas powiozą?

tyle razy słyszałem to pytanie
nasze oczy skrzyżowały się na ekranie
czy ona wie że z ogoloną głową
wiecznie głodna będzie wyczekiwać śmierci

dokąd oni nas powiozą?
wróciło natrętne pytanie

jak opowiedzieć o komorze?
o dwudziestominutowym konaniu
bo przecież brakło już gazu

pojedziecie do łaźni
potem zobaczymy się w obozie
na łąkach trzeba trwać do sądu
coś jak z Memlinga

spotkałem dzielną dziewczynę
zwinnie wbiegła na przyczepę samochodu
widząc ratunek w Birkenau

jeszcze perłowe włosy rozwiały się w pędzie
perłowy dym przypomina mi jej wzgardę
gdy próbowałem ją oszukać
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Plac 15 Stycznia
śnieg przyprószył koziołka
w fontannie zastygły resztki szronu
zziębnięty zbieracz puszek grzechoce w koszu

przechodnie spieszą do pracy
na pierwszą mszę do zakonnic
nie wiedzą, że depczą plac 15 Stycznia
zresztą na co to komu

ktoś się pochyla nad pijakiem
kozioł szczęśliwie uniknął kraksy
zimowy poranek ujawnił

pole bitwy wokół

szklane granaty tarzają się w śniegu
resztki papieru niczym odezwy
wirują w lodowatej fontannie

choć jatki mięsne już dawno odeszły
to ludzie drepczą przez pobojowisko
folia szkło papier

ktoś się pochyla nad pijakiem
przekleństwa parują znad śniegu
ten jeden z kolegami
święcił rocznicę zwycięstwa
które nadeszło ze Wschodu

W dzień śmierci ojca
w dzień śmierci ojca

dojrzałe jagody opadły z dzikiej winorośli
obłoki na chwilę przesłoniły niebo

brązowe liście przedzierały się przez las

jeszcze wczoraj
obiecałeś wszystko w żart

uśmiechałeś się na wspomnienie naszych wypraw

dziś patrzę na zstygłe usta
już nie wrzucisz mnie do wody

nie ostrzeżesz przed meduzą

jutro spotkamy się
chociaż pogrzebałeś Boga w Bergen – Belsen

ocalały tylko flagi union jack
gdy bezsilny odbierałeś bilet

na drugie życie

w dzień twojej śmierci
kapłan pochylił się nad trumną

przecież pogrzebałeś Boga w Bergen – Belsen
nie potrafiłeś znów uwierzyć

tylko zgarbiona matka
codziennie drepce do świątyni na opłacone msze

nigdy nie straciła wiary na ponowne spotkanie

dziś
granat jagód purpura liści

przypomina mi o twojej śmierci
gdy chciałeś siegnąć angielskiego czołgu
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Ostatni świadek  
starzeje się moje odzienie

i nagie cegły spod tynku wyłażą
w oparach ropy oleju drży ciało

a kiedyś pilnowałem
i wielu moich braci
płot długi i bogaty

my - słupy wspomikowe

smak piwa w dzieciństwie
zapachy browaru nęcące
młodość to leśne karpiny

wonne etery wznoszące
rankiem grzmot wody w chłodni

zamiast budzika
na wiek dojrzały

kondensatory nuciły nam Klimczuka

dziś sam zostałem na tym świecie
bez resztki deski czy też siatki
ciężkie pojazdy jak stado słoni
mam na wyciągnięcie ramion

już widzę koniec
gdy usta nie przełkną spalin -

grzyb ognia ze stacji paliw

Zmierzch w parku
purpury liście trącają lampę
w wieży skrzypnęły drzwi
agregat już pełny
wnet park rozjaśni się

kolumny gotowe
myśliwi też
chcą sprawdzić się

przy stajni szczeka pies
dozorca odgania zbłąkany cień
żaby rechocą wesoło w stawie

Stanisław dogląda z Księżyca
swych ukochanych rzeźb
nie ma już książek
rycin brak
lecz pałac święci triumf

i żaby i pies mówią
jakby innym językiem

już nie dla króla
Rosjanki sławią cześć
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Joanna Miśkiewicz
urodzona w 1995 r. w Kozienicach. Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Kozienicach, tegoroczna matu-
rzystka. Należy do sekcji Kapap Krav Maga oraz do wolontariatu.

Poezją interesuje się od najmłodszych lat, co zaowocowało kilkoma nagrodami, między innymi w konkursie ogól-
nopolskim „Przecież każdy pisze wiersze” organizowanym przez ośrodek kultury „Arsus” w Warszawie oraz 
w III Kozienickim Slamie Poetyckim.

Wiersze Joanny Miśkiewicz uderzają niebywałą lekkością. Wyczuwa się w nich swobodę, wręcz zabawę słowem 
pisanym. Poetka nie wstydzi się zachwytu z pozoru banalnymi rzeczami. Nie krępuje się mówić o miłości bez 
nadęcia i  patosu. W  jej utworach nie ma skomplikowanych metafor oraz myślowych „zawijasów”. Jej poezja 
zawiera chwilami szczyptę rozczulającej dziecinności. Zaskakując świeżością spojrzenia, zwraca uwagę na to, co 
niezauważane.
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„Ona i on”
Spotkali się przypadkiem

To była dziwna sprawa
On był trochę wyniosły

Ona była ciekawa

Ona była nieufna
On był zimny jak skała

On ją trzymał na dystans
Ona się trochę go bała

Lecz iskrę miłości już czuli
Gdzieś w głębi serca swojego

I każdy uczuciem zapłonął
On do niej, ona do niego

Ona jest wdzięku przykładem
On intelektu baronem

On się do niej uśmiecha
Ona merda ogonem

Górka Starzyka 
Bałagan, błoto i kałuże
Ścieżki wśród krzaków gdzieś ukryte
Stare garaże zardzewiałe
I oranżady przy nich pite

Wielkie kamienie oraz cegły
Przy których leży puszek wiele
Czasami na nich się siedziało
Czasami siedzieli tam menele.

Berek, dwa ognie, piłka nożna
Mecz na parkingu tuż za górką
Wysokie murki, z których można
Było spaść komuś na podwórko.

I oblewanie ludzi wodą
Zza krzaków w Lany Poniedziałek
Bitwy na śnieżki, zjazd na sankach
Którymi dykty był kawałek.

Teraz to wszystko zaorali
Apartamenty postawili
Co niepotrzebne - zakopali
Co niebezpieczne - zagrodzili.

Teraz tam schludnie, czysto, biało
I elegancko. Nie wiem, czemu,
Ale czasami by się chciało,
By było znowu po dawnemu.

„Słowa”
Takie dziwne chwile. Trudno znaleźć słowa

Które by nie były pozbawione znaczeń.
Tak dużo emocji – tak uboga mowa

Tyle łkań, tyle błagań, przeprosin, tłumaczeń.

Nic nie wiem, nie rozumiem. Labirynt myśli
Milczenie – słów właściwych nie można nastarczyć

I tylko obawa, czy ktoś się domyśli
Że wyraz oczu musi czasami wystarczyć.
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Co czuję, nie umiem wyrazić dokładnie
Ale pamiętam ten wieczór zimowy

Pierwsze spojrzenie, pierwsze spotkanie
Nasze treningi i nasze rozmowy

Pamiętam także ten dzień wyjątkowy
Gdy morze huczało i deszcz zrosił ziemię

Ten pokój...Twoja bliskość uderza do głowy...
I to, co dotychczas było mym marzeniem

Tak dni mijają, raz lepiej, raz gorzej
Ja idę za serca swojego rozkazem

Dam radę, inaczej być przecież nie może...
I chcę iść przez życie wspólnie z tobą. Razem

„Może kiedyś Ci to przeczytam”

Gdy noc czarna nad głową chmury rozpościera
Gdy nienawiść i smutek resztkę siły kruszy
Kiedy zniechęcenie rozum mi odbiera
Nie zapomnę twej dobrej i przyjaznej duszy

Są chwile, kiedy myślę o bólu istnienia
A życie wydaje się pasmem udręki
Lecz poddawać się chwilom nie mogę zwątpienia
Nie zapomnę twej do mnie wyciągniętej ręki

Do przyjaciela 



32

Andrzej Opiłowski
Rodowity kozieniczanin. Poezją zajmuje się od dziesięciu lat. Należy do grupy poetyckiej „Erato” działającej 
przy Domu Kultury w Kozienicach. Swoje wiersze prezentuje na licznych spotkaniach i wieczorach poetyckich. 
Poza poezją interesuje się: dobrą książką, architekturą, historią starożytną, kuchnią śródziemnomorską, operą 
i operetką. 

Andrzej Opiłowski to poeta o kobiecej duszy. Jego wiersze zawierają duży ładunek emocjonalny, wiele treści. Są 
bardzo wymowne, wielobarwne. Proste, lecz zarazem eleganckie. Czasami bardzo łagodne i delikatne, jak kobieca 
wrażliwość, kobieca melancholia.

Nie wyczuwa się w nich męskiego spojrzenia na świat i poetyckiej brutalności. Jedynie prawdę, taką niezwykłą, 
w tej swojej zwyczajności.
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Matki
Wracają z siatką snów.

 Niedospaną nocą.
 Wiatr muska ich lica z czułością.

 - Bezpiecznie.
 Wracają z siatką i tak co rano.

 Od lat ta sama ulica.
Od lat te same szyby w oknach.
 Od lat te same firany i zasłony.

Korytarze puste od marzeń.
 I od paproci zielonej.

Zakręć je wietrze, zatrzymaj w pędzie
W miłowaniu serdecznym i szalonym.

Bodaj w śmiechu jeszcze im będzie.
Bodaj nie wszystko jeszcze stracone.

Czym Jest Poezja 
Bukietem róż w wazonie.
Natchnieniem dla poety.
Sadem wzruszeń.
Uczuciem niepojętym.

Muzyką która wycisza dusze.
Zapisem uniesień i upadków. 
Wartkich postanowień.
Światem, którego nie ma  
na żadnej mapie.  

A granice są wytyczane na nowo 
Ciepłym słowem.
Myślą ulotną.
W marzeniach sennych.
I tych na jawie.

Szlak
Nadzieja w błękicie roześmiana.

Promykiem słońca.
Tyś mym losem.

Mą miłością, która wciąż trwa.

Popłyniemy łodzią wyciosaną.
Z uczuć naszych.

Na koniec świata.
Nie patrząc przed siebie.

Ja będę Twoim szlakiem.
Ty moim niebem.

Wiersz
Wiersz jest ulotny jak wiatr.
To magiczne słowa, które trafiają
do serca i duszy 
To mądrość i przestroga

Wołanie o pomoc
Żal po stracie bliskiej osoby
Ale, też to Tango Anawa
Tańczone wieczorem wśród świec.



34

Kamień
Czy kamień może mówić?
Ależ skąd, to ludzie mówią.
Mają usta rzeźbione.
Darem mówienia.
Choćby ich świat był
w zmowie milczenia.

Kamień jest świadkiem
wielu zdarzeń, ale milczy.
Nagi, wrośnięty w ziemię.
Pozbawiony radości i marzeń.

Kamień krzyczy na nas
w pomnikach wspomnień
chce, abyśmy
o swym zbawieniu nie mogli 
zapomnieć.

Tak jest i będzie.
Kiedy uśpieni ciszą milczenia.
Uczynimy swe serce z kamienia.

Kolacja
Na zielonych serwetkach

nóż i widelec.
Jak ja czekają grzecznie.

Błądzę po łososiowym wzorze
talerza.

Spragniona dotyku dłoni.
Namiętnych ust.

Krucha jak liść sałaty.
Czekam.

Aż stół
przestanie być jednoosobowy
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Bohaterowie
Bohaterowie nieobecni

Żołnierze kampanii wrześniowej, żołnierze powstania.
Żołnierze, których prochy spoczywają w Tobruku,

Tunezji, Narwiku, Monte Casino.
Pomordowani w bestialski sposób w dalekiej Rosji

To wy walczyliście o inną, lepszą Polskę
Polskę, w której można się uczyć, pracować,

Mieć własny dom i kochającą rodzinę.
Jeden był katem i oprawcą, drugi bohaterem
Bohaterowie, wzywam was stańcie do apelu

Idźcie czwórkami do nieba, do miejsca
spokoju i spoczynku wiecznego.

Jarzębina
Dopiero kwitłaś Jarzębino!

W słońcu kąpałaś kwiaty białe.
A już czerwone masz korale.

Upalnym latem ogorzałe.

Dopiero kwitłaś Jarzębino!
Świat z Tobą wiosną się zielenił.
Jak błyskawica czas ten minął.

I już tak blisko do jesieni.

Zachowaj jeszcze swą urodę.
Póki ostatnie dni pogodne.

Nim jesień Cię owieję chłodem
Nim Cię rozdziobią ptaki głodne

Wiśniowy sad  
Pamiętam ten wiśniowy sad.
Tak jakby było to wczoraj.
Nasz dom otaczały drzewa
wiśni ze wszystkich stron.
On tam był i stał.
Rósł i piękniał w oczach,
zgodnie z naturą i przyrodą.
To był nasz rodzinny dom.

Na dachu domu, ta sama para bocianów.
Od lat miała swe gniazdo.
Jaskółki i wróble zagnieździły się
w starej szopie.
Tu było im dobrze.
Czasami w niej spałam.
Słuchałam wtedy koncertów świerszczy.
Rano budził mnie skowronek polny.
I rosa równo rozłożona na trawie.

Pamiętam Ciebie tatku jak troszczyłeś się o drzewa
Stare drzewa żyły w zgodzie z młodymi.
Jak matka z córką.
Jak ojciec z synem.
Dzisiaj naszego sadu już nie ma.
Zabrała go powódź i okrutny pożar.
Pozostała spalona ziemia, która już nie rodzi.
I kawałek niedokończonej historii. 
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Piotr Piechota
lat 18, pochodzi z Kozienic. Uczy się w I Liceum Ogólnokształcącym w Kozienicach. Należy do grupy poetyckiej 
„Erato”, działającej przy Domu Kultury w Kozienicach. Jest laureatem wielu slamów poetyckich. Interesuje się 
grafiką komputerową, która ma nadzieje stanie się w przyszłości jego zawodem. W wolnym czasie udziela się 
w Klubie Wolontariatu „Skrzydła”.

Poezja Piotra Piechoty jest na wskroś dojrzała. Cechują ją głębokie, chwilami metafizyczne przemyślenia. Każdy 
z jego wierszy jest zaplanowanym i mistrzowsko wykonanym obrazem słownym. Technicznie świetnie dopracowa-
nym, plastycznym, emocjonalnym wytworem. Czym udowadnia, że forma może iść w parze z treścią. Nie przerasta 
i nie przeskakuje jedna drugiej. Piotr Piechota to profesjonalista próbujący zmierzyć się ze swoimi lękami, nadzie-
jami, jak i marzeniami. Jego utwory zawierają głębokie przemyślenia i liczne metafory. 

To doskonała interpretacją różnych stanów ludzkiego umysłu: od miłości, przez ból, śmierć, po odrzucenie. Ten 
młody poeta potrafi bardzo plastycznie opisać każdy z nich. Nie bojąc się konfrontacji z otaczającą go rzeczywi-
stością.
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„Wielce zakochani”
Na huśtawce życia przyszło nam siedzieć
Wciąż w górę i w dół, wznosić, upadać
A gdy próbujemy coś sobie powiedzieć
To więcej problemów musimy dokładać

Jak księżyc i słońce krążymy w oddali
Wśród komet i gwiazd bez słów wirujemy
Czekamy na moment, aż gdy się spotkamy
By razem złączeni przyćmić problemy

Lecz bywa tak również że coś nam przeszkodzi
Gdy jedno z nas chowa się w cieniu trudności
Gdy blask naszych uczyć na moment zachodzi
I zdani na mroki dajemy się złości

A jednak rozterki zbyt długo nie trwają
W nas silne magnesy do siebie wciąż ciągną
Choć rany po naszych kłótniach zostają
To miłość z rozsądkiem je na dno pociągną

I naprzód przez życie znów wspólnie pójdziemy
Aż niecne konflikty jak fatum powrócą
Zrujnują to wszystko co budować chcemy
A słowa w niekorzyść ponownie obrócą

Bo na szali uczuć nasz los się tu waży
Lecz o jednym wiemy: jesteśmy jednością
Nie ważne co w życiu się jeszcze wydarzy
Wszystko przejdziemy z naszą miłością
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„Przedsioniec”
Byłem w Przedsiońcu

Nie myśląc o słońcu
Wtargnąłem do środka

Więc co mnie tam spotka
Widziałem młodzieńcze

Umysły szaleńcze
Co myślą i słowem

Chcą serce rozdzierać
I żywy łup zbierać

A to co zostanie
Chcą zjeść na śniadanie
Choć strasznie się boję

Choć lepiej postoję
Przyjmują mnie chętnie

Zdradziecko, ponętnie
Skuwają mnie z ławką

Częstują mnie kawką
By potem z agresją

Wycisnąć mnie z presją
Wycisnąć co żywe

Wycisnąć co ckliwe
By przywłaszczyć sobie

Nie życzę więc tobie
Takiego cierpienia

Bez prawdy odzienia
Bo powrót do domu

Jest bledszy od gromu
A życie w Przedsiońcu
Nie równe jest słońcu

Co blaskiem swym cieszy
Co wiarę w nas zrzeszy

Uciekłem z Przedsiońca
Czekałem tam końca
W samotnej ciemnicy

Przy blasku Gromnicy
A kiedy te bramy
Ujrzycie wy sami

Nie wchodźcie do środka
Coś złego was tam spotka

I nie wrócicie...

„Sen o nieznajomym”
O nieznajomy z ulic wszelaki
Kim jesteś, powiedz, nie bądź nijaki
Chcę poznać umysł, chcę poznać duszę
Chciałbym cię poznać choć cierpię katusze

Dość już mam życia w pustym pokoju
Samotny bo serca nie oddam nikomu
Uczucia ukrywam i nikt się nie śmieje
Choć słyszę, co wokół mnie się tu dzieje

A ty powiedz szczerze, chciałbyś mnie lubić
Być z tego dumny i się tym chlubić
Daj więc mi szanse, lecz bądź gotów na to,
Że czasem problemy zabiorą nam lat sto

Lecz ty się nie zrażaj i nie miej mi za złe
Bo czasem pomysły potrafię mieć niezłe
Już dosyć mam bycia dziwadłem i obcym
Gdyż ciężkie jest żyć złej czarnej owcy

Marzę bym kiedyś powrócił do ludzi
Może to sen i ktoś mnie obudzi?
Więc przed pożegnaniem o jedno cię proszę
Czyś jest dobrą Javą, czy złud w sercu noszę

Zaczekaj tu na mnie, bo kiedyś powrócę
Tą naszą znajomość na nowo przywrócę
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„Wypalenie”
Gdy cząstka ciebie umiera

A wszystko co ważne zawiera
To wypalenie

Gdy myśli puste się stają
I nic już w sobie nie mają

Nie ocalenie

Gdy w życiu w rutynę popadasz
Jak w ciemną przepaść wciąż spadasz

Złudne nadzieje

Gdy sensu istnienia nie widzisz
A ludzi i świata się wstydzisz

Twój Głos –Zbawienie

Przywróć na nowo mą wiarę w człowieka
Rozpal co zgasło, by na cud wciąż czekać

Zwróć mi dzieciństwo, co w strachu przeżyłem
Lecz zostaw to cenne, co w sercu zrodziłem

Daj mi nadzieję, by wszystko wróciło
By dusza przetrwała, by serce nie zgniło

Chcę podnieść się z ziemi i naprzód iść dumnie
By następnym razem postąpić rozumnie

Nie każ mi godzić się na wypalenie
Bo bez cząstki siebie, jam zwykłe stworzenie

Co żyje wśród ludzi, odporny na słowa
Jak puste jest ciało, tak pusta jest głowa

Nie pozwól mi na to, bym stracił marzenia
Bo bez pięknych marzeń ucierpi ma wena

A poeta bez weny to tylko złudzenie
Skazane na męki i na zła cierpienie

Bo to jest właśnie wypalenie

„Na Nowy Rok”
Na Nowy Rok Ojcze, chciałbym tylko jedno
Być lepszym mną, bo wiem że w tym tkwi me sedno
Bo gdy smutek rozstania tak bliski jest ciała
To znika ma pewność i namiętność cała

Na Nowy Rok Ojcze, chciałbym jeszcze coś
By znalazł się wreszcie, znalazł wreszcie ktoś
Kto ma czyste serce i potrafi żyć

By lubił mnie i kochał i chciał przy mnie być
Na Nowy Rok Ojcze chciałbym coś dla świata
Co wokół kryzysu i forsy wciąż lata
By życie na Ziemi nie było już trudne
By poszły daleko stąd nadzieje złudne

Na Nowy Rok Ojcze, niczego już nie pragnę
Bo życie jest puste, więc w przepaść swą wpadnę
Więc w Nowy Rok proszę, wydostań Mnie z mroku
Bym mógł cieszyć się życiem każdego roku.
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Kuriozum
Różne są koleje losu

Czasem pod górkę ciągnie nas życie
Czekamy aż nas nagrodzi obficie

I unikamy każdego ciosu

Od dziecka nas uczą by kochać człowieka
Bo wielkie przyjaźnie trwają latami

Lecz bywa tak, iż czasami
Nie wiemy co na nas czeka

Pod wpływem nacisków złych ludzi przeważnie
Rzucamy niegdyś wspaniałe marzenia

Dla szpanu wśród innych, modnego odzienia
Zapominając co w życiu jest ważne

Bo każdy z nas w sobie chowa cierpienia
Ukrywa je sprytnie pod maską radości

Popadając wciąż w różne skrajności
Gdy szuka wśród innych zrozumienia

Nie każdy to jednak ukrywać potrafi
By cierpieć wśród innych przez los jest skazany

Od wszelkich dziwadeł przez świat wyzywany
Czeka aż cud mu się trafi

Aż ktoś najżyczliwszy na drodze się zjawi
Sprawi, że uśmiech na twarzy zagości
Przegoni stąd wszelkie troski i złości

Nadzieja się w sercu ponownie pojawi

Kuriozum jest takie, że życie choć dziwne
Brutalne, złowieszcze i często też zimne
To piękne jest, więc zawsze je kochajmy

Bądźmy zawsze sobą, duszy nie oddajmy
Bo życie mamy tylko jedno

Na lansie
To w radiu, to w kinie
Świat z lansu wciąż słynie
To gwiazda, to sława
Wokoło zabawa

Lansując są ważni, lansując są trendy
Lansują nie wiedząc, jak bardzo są mendy
Dla lansu są wstanie lansiarsko się zmienić
Udawać, lansować i system chcą wpienić

Przeróżni strojnisie bez krztyny nawyków
Dla lansu są w stanie być lalką z plastiku
Znów inni chcą z lansem balować do rana
Sięgają po wszystko, bo nikt nie zabrania

By z lansem podążać ku szczytu gwiazdorstwa
Dochodzą do stanu wielkiego potworstwa
Bo moda im każe, a rozum wysiada
Bo muszą być równi z miłości do stada

Do Dody, czy Gagi, czy Amy, czy Cher
Bo wtedy się liczy jedynka, sześć zer
Dla lansu wśród ludzi chcą stać się idolem
Jak mikrob chcą stać się ogromnym bawołem

I kończą na śmieciach
Nie myślą o dzieciach
Bo z lansem zostajesz
I z lansem umierasz
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Leokadia Styś
Urodziła się w 1932 roku w Kozienicach. Swoją przygodę ze sztuką artystka rozpoczęła w latach pięćdziesiątych, 
lecz dopiero gdy przeszła na emeryturę rozpoczął się okres intensywnej pracy twórczej. To wtedy zaczęła malo-
wać tak dla siebie, zaczęła także pisać wiersze. Za zasługi w promowaniu Kozienic została odznaczona medalem 
z okazji 450- lecia Miasta Kozienice na rzecz rozwoju Ziemi Kozienickiej. Ponadto otrzymała odznaczenie Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla kultury polskiej” oraz Srebrny Krzyż Zasługi.

Tematyka wierszy Leokadii Styś jest różnorodna, lecz przeważają w niej elementy sentymentalne. Jej wiersze są 
proste jak życie -  bez wyszukanych figur poetyckich, bez nagromadzenia środków artystycznego wyrazu – posia-
dają jednak urok szczerości i autentyczności. Przedstawiają świat niezwykle plastycznie, choć główną insirację 
stanowi dla niej przyroda. To otaczający Ją świat daje Jej wyzwania i natchnienie. Powoduje, że chce jej się obser-
wować i przeżywać, że chce jej się tworzyć.
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,,Bezrobotny”
Zmagając się z wichrem, śnieżną zamiecią,
brnie przez zaspy, niewidoczną ścieżką.
Skulony z zimna, zaszczuty jak zwierzę,
szuka schronienia - nikt mu nie uwierzy,
że jest uczciwy,
tylko los tak sprawił,
nie z jego winy dom swój zostawił.
Modląc się z cicha o jakiś przytułek,
chociaż na jedną noc, mieć dach nad głową.
W dali dom, słabo oświetlony - może przyjmą?
Zastukał nieśmiało - zaszczekał pies !
Drzwi się uchyliły, usłyszał głos - bierz go bierz !
Uciekał na oślep, nogi mu omdlały.
Upadł w zaspę śniegu, ciepło mu już było.
Westchnął... jak dobrze, że się już skończyło.

Róża
Kolorami w świetle tęczy

i zapachami też się wdzięczy.
Stoi sobie w mym ogródku,

piękna róża po cichutku.

Nagle nie wiem co! dlaczego!
Stanął przy niej z nożem w ręku

chłopiec młody, pełen lęku.
Czy się uda ściąć to cudo

dla mej ukochanej Lenki .

Pochylony już nad kwiatem,
zadurzony jej zapachem.

Rzucił nóż zdenerwowany,
Jak ja Ciebie mógłbym zranić.
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Krystyna Szafranek 
Pochodzi z Regowa Starego. Na stałe mieszka w Wysokim Kole, w gminie Gniewoszów. Tutaj prowadzi także 
„Galerię autorską”, w której prezentuje swoje obrazy. Krystyna Szafranek oprócz malarstwa interesuje się poezją. 
Pisze wiersze o różnej tematyce oraz bajki o przygodach łobuziaka.

Prowadzi niejako swój pamiętnik poetycki, w którym wypowiada się najszczerzej, prosto, tak z kobiecym pazurem.

Uważne i czasami odrębne widzenie świata, niekiedy pełne ironii, to jedna z najbardziej pozytywnych cech jej 
twórczości. To efekt wnikliwej obserwacji, często opleciony nicią satyry.

Zapisy codziennych wydarzeń oraz przeżyć.

Krystyna Szafranek opisuje rzeczywistość, to znowu się przed nią broni. Jej poezja zyskuje więc nowy wymiar, 
staje się pancerzem, pod którym poetka ukrywa swój świat, pełen refleksji oraz intymności.
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Ja głodny i spragniony
Proszę Cię Boże o deszcz
Wśród życia spraw nieskończonych
Strzeż mnie Boże strzeż

Wśród nocy i dni gorących
Gdy sen śni się nie ten
I nie przynosi rozkoszy
Ani grzech ani śmiech

Gdy słońce nie świeci nocą
A księżyc nie wschodzi za dnia
Gdy miotłą Cię nie omiotą
Oplata Cię niczym pajęczyna
Ta godzina zła godzina

Myśl zaczynam i nie kończę
I przerywa mi w pół słowa
Boże prowadź nie dam rady
Boże zbaw i Boże prowadź

Niechaj ślepi znowu widzą
Głuchym uszy przeczyść szczotką
Daj odrobinę luksusu
Chwilę słodką minę słodką

Daj słodyczy do zrzygania
Nadmiar kasy niech obrzydnie
Wrogów pogrąż niech zostanie
Po nich proch i nocne widma

Daj rozwagi ponad miarę
I rozsądku daj troszeczkę
Daj mi wszystko czego pragnę
A dostaniesz za to świeczkę

Jedna druga potem trzecia
Dam Ci świeczek całą masę
Tylko bądź dla mnie łaskawy
Napełń moją pustą kasę

W niewoli poranka
W zgiełku natłoku południa

W niepewności i smutku wieczora
przemijamy

Duszo moja owiana łuną tajemną
Co jeszcze ukrywasz przede mną...

Czego pragniesz kogo szukasz
Do których drzwi jeszcze zapukasz...

Komu powiesz dzień dobry
Kogo o drogę zapytasz
Z kim znajdziesz szczęście
O kim zapomnisz na zawsze...

Stolik z marmurowym blatem
Stał na podwórku

Zimą marzł
Topniał od upałów latem

Był świadkiem różnych zdarzeń
I słyszał niemało

Sekretów westchnień zwierzeń
Czasem wódka się lała

Często kawa herbata
Książka wyśmienita
I prasa prasa prasa

Co tydzień nabyta

I czytana namiętnie
Przy blacie stolika

Latem wiosną jesienią
Przy słońca promieniach

Stoi na podwórku
Stolik z marmurowym blatem
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Piotr Szczechula
na stałe mieszka w gminie Garbatka - Letnisko. Z wykształcenia jest dziennikarzem, zatem stale poświęca się swojej 
pasji pisania. Wiersze tworzy od 6 lat, jednakże swoje prace zaprezentował szerszemu gronu dopiero 2 lata temu. Jego 
ulubionymi poetami są Władysław Broniewski oraz Julian Tuwim – w swojej bardziej „dorosłej” odsłonie. Do jego 
zainteresowań zaliczyć można piłkę nożną, muzykę czy dobry film. Oprócz wierszy napisał również 2 powieści, którema 
nadzieje niedługo ujrzą światło dzienne.

Piotr Szczechula porusza swoją ogromną wrażliwością. 

W jego wierszach znajdziemy różnorodną tematykę, jednak najlepiej czuje się w poezji miłosnej. Bo miłość zajmuje 
w jego świecie poetyckim miejsce ważne. Może najważniejsze. 

Miłość czysta, świeża, nieskażona, nie erotyczna, nie plugawa.

To poezja intymna, o wielkim ładunku rzadko spotykanej czułości. Urzekająca swoją świeżością, romantycznym podej-
ściem do poruszanych tematów miłości, a nawet bólu, czy samotności.

Czytając jego wiersze, aż chce się samemu na chwilę zatrzymać, aby wspomnieć swoją pierwszą miłość. I tak po prostu 
„po szczeniacku” zanurzyć stopy w  chłodnej wodzie, zakręcić w koło, zakołysać.
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Do K
Kim że jesteś by mieć nade mną kontrolę?
Skradłaś bezkarnie me serce, jest teraz Twoje,
Wpadłem w twe sidła – słodką niewolę,
Wiem że będziesz przy mnie – już się nie boję

To dla mnie wciąż jest jak sen, 
I nie będę się więcej już trudzić,
Bo jestem pewien że to właśnie ten,
Z którego nie chcę się nigdy obudzić,

Bo jesteśmy dla siebie stworzeni,
W miłości trwajmy najpiękniejszej,
Z najskrytszych marzeń oboje zrodzeni,
Bądźmy wiecznie w więzi najsilniejszej,

Nierozerwalnie, zawsze razem,
Nieposłuszni światu, oddani losowi,
Zgodnie z jego jedynym nakazem,
Bądźmy poświęcić się gotowi,

Miłość moja, nigdy nie zgaśnie,
Będę Cię Kochał, nie ważne co się stanie,
Bo przed chwilą dowiedziałem się właśnie,
Że mnie nie opuścisz nigdy Kochanie.

Wypełnia się mój sen, wypełnia marzenie,
O spełnionym moim najskrytszym śnie,

Ty dopełniasz moje istnienie,
Odciskasz ślad w świadomości mej dnie,

Jesteś jak anioł, z nieba mi zesłany,
Dzięki Tobie żyję, jestem szczęśliwy,
Będę na wieki, Tobie oddany,
Zawsze Twój, kochany, cierpliwy,

Połączyła nas miłości nić złota,
Niespodziewanie na nas spadła,
Zmieniło nas uczucie i wieczna tęsknota,
Za osobą, co nam serce skradła,

Gdy oczy zamykam, widzę twarz Twoją,
Gdy je otwieram odzyskuję czucie,
Bo wiem że będziesz mi wiecznie ostoją,
A to jest najpiękniejsze w życiu uczucie. 

Więc będąc przy mnie wspominaj te słowa,
Bo teraz jesteśmy jednością,
Teraz Ty to moja druga połowa,
Jesteś moją jedyną prawdziwą Miłością...
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Burza
Chłodny poranek rosi traw połacie

Lśnią barwami tęczy krople na krzewie
Błyszczą się w słonecznej poświacie

Wysychając po nocnej ulewie

Drzewa chyboczą się z wiatru pomocą
Ciemne chmury się dawno rozwiały
Lecz wrócą dziś jeszcze przed nocą

Znów będą łąki deszczem kąpały

Piją wodę suche kłosy żyta
Pije też ziemia upałami wysuszona
Wilgoć znowu w to miejsce zawita

Gdy nocna burza przybędzie nieproszona

Ziemia odpocząć teraz powinna
Sił nabrać przed kolejną ciężką nocą

Bo zbliża się kolejna burza zimna
Uderzy ze zdwojoną mocą

Nieznajomy
Stworzony, by brać ból na swe barki, 
Rozdzierający pierś młodą stale.
Dosyć cierpienia, dosyć walki,
To życie w cieniu, nie jest balem.

Istnienia goryczy, odczuwa piętno,
Gardło zdarte od krzyku w samotności,
Czy ktoś odkryje jego prawdziwe piękno?
Czy ktoś wyzwoli resztki godności?

Życie zachodzi, jak słońce na horyzoncie,
Kończy się rozdział w świata istnieniu
Kończy się walka na tym dzikim froncie,
Odchodzi samotnie, odchodzi w zapomnieniu...



48

Życie
Choć to dar największy, przez opatrzność nam dany,

Szanować go, dopiero się uczymy.
Dajemy je stale i często odbieramy,
Czasem heroicznie o nie walczymy.

Z biegiem lat, jest coraz słabsze,
Choć jego wola nigdy nie ustaje,

Lecz trzeba przyznać, że prawie zawsze,
Niezwykle trudne się nam wydaje.

Jak pokonać zakręty tej drogi?
Jak być, pośród istnień tysiąca?

Jak wyzbyć się tej ciągłej trwogi,
Że dotarliśmy już do jego końca?

Pytamy ciągle o jego sens,
Szukamy swojego nieustannie,

Chłoniemy intensywnie każdy kęs,
Upajamy się nim całkiem zachłannie.

By zrozumieć swoje potrzeba czasu,
konieczne jest to wielkie odkrycie,

Że cenniejszym od bogactwa zapasu,
Jest nasze własne, jedyne życie.

Więzień
W ciemnym więzieniu jestem trzymany
Ma pięść tych murów nie skruszy
Lecz boję się o te cztery ściany
Nie ma w nich miejsca dla mojej duszy

Cela kurczyć się znów wydaje
Ściska mnie do granic zmysłów
Trudniej niż ciała się udaje
Przetrwać więzienie umysłu

Pęta rozpaczy nadzieję odbierają
Czas, jak kat sekundy wstrzymuje
Złe demony we śnie powracają
Strach jak wilk znów na mnie poluje

Bóstwa odchodzą, już im nie ufam
Zniewolenie zdaje się nie mieć końca
Ratunkiem zimna przy skroni lufa
Wiem, że nie ujrzę już nigdy słońca

Jednak uciekam z tego więzienia
Przegrywam z moją słabością
Dla ciała więzienie kształtu nie zmienia
Lecz dusza znów się cieszy wolnością

Wiosenny czar
Niebo otwiera się nad naszymi głowami,

Słońce świeci mocno, nad naszymi obliczami,
Księżyc srebrzysty śmieje się do nas po zmroku,

Rzucając na nas garść swego uroku.

Wiosenny podmuch rozwiewa nam włosy,
Rozchyla trawy, drzewa i zboża kłosy,

Świat ożywa, a my razem z nim,
Wtenczas rozkwita wszystko pięknem swym.

Wszystko skończy się wraz z przyjściem jesieni, 
Ona, jak co roku wszystko tutaj odmieni,

Zezłoci drzew liście, od przygotuje ziemię,
Na lodu mroźny dotyk, na zimy odrodzenie.

Cieszmy się wiosną, póki ją mamy,
Piękniejszego czasu bowiem jeszcze nie znamy.
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Marlena Zielińska
Pochodzi ze Skarżyska-Kamiennej. Ziemię Kozienicką zamieszkuje od 1995roku. Malarstwem zajmuje się od 
2003 roku a od 2008 roku należy do kozienickich stowarzyszeń „Galeria” oraz „Vena”. Jej twórczy dorobek 
stanowią wystawy indywidualne oraz zbiorowe. 

Drugą, wielką pasją artystki jest poezja. Jak sama twierdzi: „kiedy nie maluję piszę wiersze”. 

Marlena Zielińska to poetka poszukująca. W swoich utworach ukazuje obserwacje i  ciekawość świata. Jej wier-
sze, to nie tylko impresje, obrazy, ale także próba przedstawienia i wykreowania własnej wrażliwości. To ogromna 
feria barw - od zachwytu światem i uczuciem, poprzez strach, tęsknotę, aż po odrzucenie. A zawarty w nich ładu-
nek emocjonalny sprawia, że utwory Marleny Zielińskiej urzekają nas swoją ogromną szczerością. 
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Rozmowa z aniołem
Aniele mój stróżu,

nie gniewaj się na mnie,
że w miejscu usiedzieć nie mogę,

że jeżdżę za szybko,
że kocham za mocno,

ze nie dbam o swoje zdrowie,

zasypiam zbyt późno ,a wstaję zbyt wcześnie
i czapki w zimie nie noszę,

że coś mnie w świat gdzieś gna przed siebie,
mój drogi, wybacz mi proszę...

Lecz z ręką na sercu, wszechmocny obrońco
to jedno przyznaj mi skrycie -

choć jestem nieznośna, choć czasem Cię złoszczę
ciekawe masz ze mną życie!

Kalejdoskop wzruszeń
Kolekcjonuje łzy…
W kolorowych fiolkach
rządkami, równiutko

w czerwonych - te z miłości
w żółtych - z bezsilności
w niebieskich - z tęsknoty
w zielonych - z głupoty
w fioletowych -
z żalu, żałoby, rozpaczy,
niewybaczonych krzywd,
które już dziś nic nie znaczą

A w kryształowej pięknej fioleczce
Są łzy ze szczęścia -
te najcenniejsze.
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Wiosna
Już ziemię spod śniegu uwalnia słoneczko
i ptaki radośnie śpiewają,
Ja także policzki wystawiam do słońca
stęskniona i dusza i ciało.

Na klombie tulipan przebija się dzielnie,
a żonkil go goni nieśmiało
Krokusy już kwitną, sasanka za chwilę
ubarwi rabatkę całą.

Na drzewach kosmate kotki się łaszą
niedługo będą z nich liście,
Pszczoły już teren wysłały patrole
sprzątają ul uroczyście.

W głowach nam nowe pomysły się rodzą
W sercach nadzieje i plany
W ciele znów siła, na ustach uśmiech
Jak my tę wiosnę kochamy!

Moje miejsce
Spośród tysięcy możliwości

Los wybrał dla mnie właśnie tą
Tu mi wyznaczył miejsce do życia
W zielonej puszczy jest mój dom.

Tu od prawie dwudziestu lat
Coraz głębiej zapuszczam korzenie

Tu dla swych wierszy i obrazów
Zawsze znajduje natchnienie.

Gdy wędruje Królewskim Traktem
Drzewa szumią mi o tajemnicach

Puszczy, która pamięta czasy
Gdy sam król bywał w Kozienicach.

W codziennym wirze zwykłych spraw
Przemierzam uliczki miasta

Mijam kościoły, skwerek, park
Z którego pałac wyrasta.

Spotykam ludzi co tak jak ja,
Nie samym żyją chlebem

Rzeźbią, malują, tworzą od lat,
Pod kozienickim niebem.
I choć zamiary losu są
Nikomu z nas nieznane
Tak w głębi serca czuję,
że na zawsze tu zostanę.

Pogubieni
Dokąd pędzi ten nasz świat?

Jak huragan naprzód gna,
Plącze losy, zrywa więzy
Czyniąc wokół tyle strat.

Dziś ktoś bliski jest przy Tobie
Mówi ,, Moje Ty kochanie”

Jutro życie Was rozłączy
Jak dwie krople w oceanie.

Nawet pamięć i tęsknota
Się nie oprze fali czasu,

Która wszystkie zatrze ślady,
Pomalutku, nie od razu...

Tylko czasem gdzieś po latach
Jakiś zapach, widok, deszcz

Coś przypomni, serce zadrży,
Ciało przejdzie nagły dreszcz.
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