
A GDYBYM TAK 

A gdybym tak...mogła ptakiem być 
i pod niebo się wysoko wzbić 

na swych skrzydłach unieść wszystko 
i marzenia ...i szarą rzeczywistość 

lecieć tak wysoko w chmurach 
mijać ludzi tych ponurych 

i radośnie biec ku słońcu 
brnąć przez życie 

myśląc ...co mnie czeka 
tam na końcu



WSPOMNIJ 

 

Wspomnienia znaczą szlak 
dzień i noc idę przez świat 

Zagubioną drogą 

Pośród gwiazd 
W głębi oceanu topię smutki 

Z poszarpanych myśli 

Składam proste zdania 
Próbuję je ogarnąć 

Niezapomniane chwile 

Zapomniana ja 
Zabawa to czy gra 

Słońce mnie oplata 

Księżyc zagląda w moje sny 
Jestem w nich ja jesteś ty 

Odszedłeś powracasz 
Odchodzisz……niby na ZAWSZE



WSŁUCHUJĘ SIĘ W TWOJE SŁOWA 

w ich sens 

w ich brzmienie 

zapuściły w mojej głowie 

korzenie 

trudno je wyrwać 

a dałabym za to wiele 

ile one dzisiaj znaczą 

już nic 

kiedyś znaczyły wiele 

rzucałeś je na wiatr 

a dla mnie były 

pokarmem mojej duszy 

zapadały w nią głęboko 

do dziś tam leżą 

tyle, że nic już nie znaczą 

rozmył je czas 

straciły swoje znaczenie



PRZEMYŚLENIE 

W przestworzach 

w głębinach morza 
i tu na ziemi trwa życie 

wszyscy patrzymy 

lecz czy widzimy? 
kto jest w niedoli 

komu serce pęka 

w rozterce 
kto jest szczęśliwy 

a kto na dnie rozpaczy 

czy nasze oko to wszystko 
wypatrzy 

mimo bystrości oka 

serce wie najpierw 
szybciej to zrobi 

niż pomyśli głowa 
rozum nam jedno podpowiada 

serce wie lepiej 

miłość to jest czy zdrada 
słuchaj rozumu i serca słuchaj  

ono powie co więcej warte 

miłość czy pieniądz 
idź więc w zaparte 

posłuchaj tego 

co pierwsza myśl ci  
podpowie 

bądź szczęśliwy 

ufaj sobie



ZA KAŻDYM ROGIEM 

Za każdym rogiem 

spotkać cię mogę 

nie wiem czy tego chcę 

...... 

opętani samotnością 
ucieszeni swą bliskością 

oddaleni a wciąż bliscy 

drwimy z losu 
los z nas drwi 

spotkają się nasze 

drogi....lecz..... 
nie wiadomo czy my 

będziemy po nich 

jeszcze szli 



MĘŻCZYZNA I KOBIETA 

Mężczyzna bez przyszłości 

kobieta z przeszłości 
zaplątani w uczuciach 

nie wiedzieli czego 

od życia chcieli 

nie mieli w sobie 

dość siły 

uczucia ich zgubiły 
czas oszukał 

stracili siebie 

przeszli obok 

ostatnia iskierka nadziei 

jeszcze się w nich tli  

wiedzą że 
życie to nie bajka 

życie to ciągła walka 

to rozstania i powroty 

bycie z sobą a nie obok 

dopóki życie trwa 
każdy ma  szansę 

odnaleźć swoje  szczęście 
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