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Teresa Anacko 

 

Osamotnienie 

 

Samotność 

przyszła wczoraj 

deszcz rozmył 

chwile szczęśliwe 

w lustra kałuż zamienił 

miłość. 

 

Czas przecieka 

między palcami 

w mijanym tłumie 

Ciebie szukam  

twarz wyobraźnią przywołuję. 

 

Gwar ulicy drażniąco 

w uszach dźwięczy 

na usta spłynęła kropla 

deszcz to słony czy łza  
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cicha jak niemy szept  

bez nadziei 

na promień słońca 

ciepły dotyk 

uśmiech. 
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Krystyna Brzezińska 

 

Moja samotność 

 

Straszy w ciemności 

gnębi w cierpieniu. 

Nie znika w tłumie. 

Wzmacnia wytrwałość  

w odkrywaniu świata  

sprzyja koncentracji. 
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Inna bliskość 

 

Jeśli samotność doskwiera  

poszukaj przyjaciela 

wiernego opiekuńczego  

co do nóg przywiera  

do rąk – się nie ośmiela 

one mają zadanie 

drapania i głaskania 

kudłatego futerka  

pudelka czy ratlerka. 

Ta bliskość  

oddali samotność  na długo 

wzajemną usługą. 
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Halina Cychol 

 

Bez  metafor 
 

Samotność 

to twoja fotografia 

i kilka słów 

na jej odwrocie 

to rower  

z przebitymi dętkami 

stary gramofon 

z pękniętą płytą 

popielnica 

z petami jednego 

gatunku 

termometr 

zimna herbata 

bochenek 

czerstwego chleba 

i rozbebeszone łóżko 

Samotność 

to dom 

z zakneblowanymi 

drzwiami 
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Kazimiera Czurka 

 

Starość 

 

Nikogo nie cieszy starość – niemoc ciała  

bo każda żyjąca istota by chciała 

żyć długo, szczęśliwie  

być zdrowym, kochanym 

i jeszcze na dodatek 

znanym, szanowanym. 

 

Niech pomyśli młody 

który dzisiaj bryka 

że niechciana starość 

każdego dotyka.  

 

A kiedy jest faktem 

inaczej to bywa 

człek nie taki hardy 

gdy zdrowia ubywa.  

 

Wtedy kiedy kijek, laska, 

proteza lub wózek 

podporą bywają 

schorowanych nóżek. 
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Dobrze, gdy rodzina 

Z pomocą przychodzi 

choć nie zawsze zdrowo 

na tym się wychodzi 

 

bo nawet najbliżsi  

nie bardzo są radzi  

gdy nie możesz wokół siebie 

wszystkiego uładzić. 

 

Czujesz się samotny 

odtrącony, smutny 

nieprzespane noce  

dłuży się dzień nudny. 

 

Pomyśl, że też kiedyś 

będziesz stary, chory  

ciesz się, gdy ci zdrowie 

służy do tej pory. 

 

Pomoc taką dawaj, 

jaką mieć byś chciała 

Gdy zabraknie zdrowia 

hartu ducha i ciała. 
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Grażyna Domagalska 

 

Rozdzielone 

 

Stoją brzozy 

ku sobie pochylone 

gałęzie razem splecione 

nurt rzeki je dzieli 

a skłonność zbliża.  

Wiatr wpadnie 

ptak przysiądzie zmęczony 

zima ich bielą otuli  

zasną. 

Wiosna nadzieję przyniesie 

w kolory udekoruje  

nic to jednak nie zmieni  

bo rzeka wciąż  

będzie je dzielić. 
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Nadaremnie 

 

Kiedyś chciałeś 

patrzeć w moje oczy 

podać dłoń 

słuchać mego głosu. 

Wśród wielu innych 

rozpoznać moje kroki 

na kamiennych schodach. 

Chciałeś… 

Mijały dni 

tygodnie  

miesiące i lata 

żadnego gestu 

jednak nie zrobiłeś… 
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15 

 

Anna Gliniecka – Siwińska 

 
*** 
 

poślę ci ciszę  
zimowych wieczorów 

skrzące płatki śniegu 

i drzewa  

co chcą dosięgnąć nieba 

 

wyciągam rękę  

po  gwiazdkę spadającą  

chwila 

i już jej nie ma 

 

spoglądam w niebo 

 

nieskończoność  

skończona 
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samotność 

 

nim świt nastanie 

obudzę się z pięć razy 

to tylko noc 

ma coraz dłuższe 

ramiona 

 

sroki  

choć samotne 

śpią do rana 

by potem 

skrzeczeć ospale 

jedna do drugiej 

 

samotność lgnie 

do samotności 
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Ewa Gut Dąbrowska 

 

Duet 

 

Jeden oddech w dwóch ciałach 

Dwie myśli na jednym torze 

Uzależnienie 

Na wszystko pomoże 

Bez żadnych dysfunkcji działa 

 

Niema spojrzeń wymiana 

Gdzie kropka, gdzie przecinek 

Żadne nie lepiej 

Choć twarz spękana 

Pięknem duetu odegrać odcinek 

 

Dwadzieścia tysięcy części  

Życie podarowało 

Musi być więcej! 

W tych sercach jeszcze się zmieści 

Radości wspólnej niemało 

 

Cudem ich przebudzenie 

A dzień modlitwą o cud 
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Amen 

Niech więc zazdroszczą kamienie 

O sercach mroźnych jak lód 

7.01.2012 
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Echo 

 

Wtulona w ciszy głos 

Spokojem gładzę stos 

Mych obaw  

Mój poszarpany włos 

Zamyka całe zło 

Nie chciałam 

 

Prostuję dłonią włos 

Naprawić muszę się 

Na jutro 

Rozplątać trudno jest 

Wydarty kłamstwem sens 

I po co? 

 

Znów jutro gonić gdzieś 

Wrażenia schować złe 

Tam, na dno 

Nie uzewnętrzniać się 

Radośnie witać dzień 

Na siłę 

 

Spijając lampki blask 

Wydłużam nocy czas 

W zadumie 
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Wśród spadających gwiazd 

Na niebie jedna trwa 

 

Zachwyca  

Nadzieję dając mi 

Na lepsze, jasne dni 

Dla Ciebie 

Zmęczona echem, co 

Jak na posadzce szkło 

Rozbrzmiewa 

 

Nakarmić oczy chcę 

W mym sercu schować Cię 

I zasnąć 

By jutro zmierzyć się 

Z tym, co tak trawi mnie 

Pomimo 
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Anna Hercik 

  
Zrozumiałem  

 

Był moment  

że przestałem kochać.  

Dzięki najbliższym  

moje serce  

wróciło na miejsce  

kocham ponownie.  

 

Doświadczam miłości  

ponad podziały, zranienia  

niezrozumienie, krzywdy.  

Czuję bliskość  

mimo oziębłości, beznamiętności  

dystansu i chłodu.  

 

Teraz wiem  

że zmagania o przetrwanie,  

namiętność, zrozumienie  

receptą na  

UŚMIECH LOSU. 
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Kosmos  

  

Księżyc na nieboskłonie 

przeplata się ze 

słońcem na sklepieniu. 

Deszcz z obłoków 

ustępuje miejsca 

śniegowi z chmur.  

Blask opromieniający noc 

przemienia się w 

promienie obejmujące świat. 

Woda skraplająca dal 

i 

puch zdobiący życie. 

Dary nieba, 

plony ziemi. 

Pod firmamentem 

dzieją się cuda. 

Zjawiska  

łącząc niebo z ziemią, 

pozwalają 

wschodowi słońca  

konsolidować z zachodem, 

integrując człowieka 
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Stanisława Jarmakowicz 

 

Jesteś przy mnie 

 

Nie myśl że ciebie nie ma dziś przy mnie 

Że jestem sama - całkiem samotna 

Może to nawet wydać się dziwne 

Zostały myśli - a myśl jest lotna 

 

Zwiedzam miejsca w których ze mną byłeś  

Idę za nią z wolna i przystaję  

Tu się śmiałeś - a tu coś mówiłeś  

To jest tęsknota ja się przyznaję 

 

I pamiętam naszych rąk zabawy 

Tak niewinnie do siebie dążyły 

Spojrzenia płynęły bez obawy 

Pieszczotliwie po twarzy błądziły 

 

Wspominam tańce w Szklarskiej Porębie 

Deszcz - mżawka − chwilowe rozrzewnienia 

Drzewo wiszące na skalnym zrębie 

Słowo nadziei − do zobaczenia. 
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Gdzie oni  są? 

 

Świta już  − wyraźny zarys wieży 

Widzę z okna - otwieram je szerzej 

Ptaki nie śpią skrzydłami tną ciszę 

Styczniowy wiatr gałęziami rusza  

A jeśli to zagubiona − dusza?  

 

Gdzie one właściwie przebywają 

Gdzie te miliony istnień co były ? 

Bo ich sny − ty śnisz by się spełniły 

 

Może czegoś chcą… co można zrobić?  

Powstałą myśl wśród zajęć rozsieję   

Zostawię niech wzrasta − bo już dnieje. 
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Urszula Jonkisz 

 

Przed siebie 

 

Kocham moją 

 niezależność 

  wolność 

   samotność 

 Nie celem jest 

  zniewolenie siebie 

by nie był samotny ktoś. 

  Życie jest enklawą. 

Dłoń mam pomocną 

nie szczędzę słów wsparcia 

jestem inna. 

Wiem o tym. 

Nie własną miarą 

uszczęśliwiać innych pragnę. 

  Tych 

którzy na mojej stają drodze 

szanować podziwiać  

powinnam. 

  Samotny to człowiek 

któremu brak celu. 
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  Mnie to nie dotyczy 

tak mają indywidualiści. 

Nie cieszą ich złote klatki 

 brylanty na palcach 

bezużyteczne 

   cacka na pokaz. 

A gdzie 

 wnętrze? 
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Krzysztof Jurczyk 

 

Potrzeba 

 

W samotności każdy marzy  

kto tylko może marzyć. 

Kto tylko może dobrze śnić  

i rozmyślać w dzień. 

Lecz niestety nie każdemu wolno 

i nie każdemu dana swoboda 

by mieć i posiadać. 

Czasami odczuwamy potrzebę bliskości 

z kimkolwiek lub czymkolwiek. 

Są chwile, kiedy w sposób szczególny 

ta potrzeba wzrasta na skutek 

ciśnienia ludzi i świata. 

Kto nie może dobrze śnić  

rozmyśla za dnia w spokoju. 

Bo tak już jest w tym jedynym 

w swoim rodzaju życiu 

kiedy potrzeba radości 

zamienia się w konieczność smutku. 

Więc kiedy już nic nie pomoże 

i oczekiwań brak 
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zanurzmy się w smutek 

który kiedyś zamieni się w radość. 

Ostatecznie zostanę pocieszony 

i z wieloma nie będę 

czuć samotności. 

Już na zawsze  

nastanie bliskość 

radość i spełnienie. 
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Maciej Karp 

 

Szept 

 

Poszedłem na spacer 

i spotkałem samotność. 

Zaprosiłem ją do domu. 

Samotność wyszeptała: 

- Chcę żyć jak i ty żyjesz, 

blisko ludzi, zwierząt, kwiatów. 

 

  



30 

 

Lidia Komsa 

 

Tęsknota  

 

Tęsknota z miłością w parze 

Od losu w darze 

A nikomu nic do tego 

Kiedy jedno bez drugiego 

Czas pokaże 

 Czy lepiej bez pary czy w parze 

 

Nostalgicznie 

 

Na ogromnym kamieniu, na rozstaju dróg 

przysiadła stara zrozpaczona Tęsknota. Zwię-

dłe policzki podparła spracowanymi dłońmi, 

ze Smutkiem w oczach, bezradna nie wiedzia-

ła, co z sobą począć, dokąd pójść, bo pomię-

dzy młotem a kowadłem jest przestrzeń, świst, 

stal zimna rozgrzewa się tylko wtedy, gdy 

przedmioty te współpracują ze sobą, a kiedy 

leżą każdy z osobna w innym kącie, są bezu-

żyteczne i zimne chyba bardziej od lodu. Tę-

sknota pieszczona delikatnie promykami słoń-

ca broniła się osłaniając czoło rondem spło-
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wiałego kapelusza, spod którego wystawał 

pukiel białych włosów. Nieśmiało  wystawiła 

spracowane, zniszczone dłonie i bose stopy, 

zgarbiła się pod ciężarem zmartwień, z baga-

żem pełnym doświadczeń, rozmyślała co z 

sobą począć, pozostać czy pójść w nieznane, a 

może zawrócić… ze zmartwieniami czuła się 

bardzo samotna, lecz nie potrafiła się nimi z 

nikim dzielić. Towarzystwa dotrzymywała jej 

Cisza, która przyglądała się spacerującej bie-

dronce i pracowitym mrówkom maszerują-

cym nie wiadomo dokąd. Tęsknota nagle 

usłyszała delikatny dźwięk. Odwróciła się, 

obok stał Szept, uśmiechał się, odwzajemniła 

uśmiechem. Zerwała się, podbiegła, przytuliła. 

Był znany od lat, od poczęcia. Poczuła się 

wreszcie bezpiecznie. Kątem oka zerknęła za 

siebie chcąc pożegnać Ciszę, lecz jej już nie by-

ło. Wokół wszystko było kolorowe, ciepłe, po-

bliski krzew bzu spowity brzęczeniem owa-

dów, w gaju kukająca kukułka; stamtąd wy-

biegła w podskokach Radość. Tęsknota z 

Szeptem uśmiechali się, oczekiwali na Miłość i 

Szczęście w parze. Nie wiadomo, co przyniósł 

im Los.  

  



32 

 

Anna Lechowicz 

Nie jesteś sam 

 

Nie jesteś sam 

Powiedziało Niebo 

Dając na rozkosz oczu 

Tęczę wielobarwną, 

Od Tych, co odeszli – 

Widoczną w Sobieszowie 

I w Cieplicach. 

  /na przełomie X i XI 2013r/ 

Muza Nadziei ulepiona 

Z tęczy mówiła: 

Patrzcie w Niebo  

– nie jesteście sami! 

Dziękujemy za pamięć, 

I cieszcie się radością życia, 
  /dalej mówiła/ 

Bo każde jest ważne 

I każde nie byle jakie. 

Tylko takie, na jakie Cię stać. 

Patrz na tęczę i wybierz kolor, 

A spełni się – tylko pomóż 

Swemu Szczęściu 
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Samotność i rozmowa 

 

Myślałam 

los mnie naznaczył 

może godziny, może lata 

grymaśny komputer liczy 

plusy, minusy - z tolerancją 

a to Święta blisko 

Nowy Rok bieży, 

czeka północy, by być 

widocznym, jaskrawym 

dumnym z młodości. 

Twoje czarne oczy zostaną 

z błyskiem czarusia 

łącznie z uśmiechem 

dla mnie po oddechu 

też krzywię twarz. 

każdy z nas ma swój świat 

Ot! Jesteśmy obok 

Ja i mój Miś. 
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Janina Lozer 

 

Daj sygnał 

 

Nie narzekaj. 

Nie szukaj winy w losie. 

Twoja rozpacz jest nieszczera  

a samotność - twoim wyborem 

więc nie nazywaj jej nieszczęściem. 

 Jeśli mijasz każdego dnia  

         setki ludzi przechodzących wokół  

a spośród nich dziesiątki  

pragną kontaktu  

ale ty nie reagujesz na ich znaki  

nie nazywaj swego stanu samotnością. 

Wyciągnij rękę 

uśmiechnij się 

wykonaj życzliwy gest  

odpowiedź nadejdzie  

niedługo. 
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Jeżeli… 

 

Nieważne, jak daleko… 

odległość nic nie znaczy  

światełka drzewka Bożego  

przyciągają jak magnez. 

    Jeśli kochamy  

znajdziemy sposób 

pokonamy trudności  

i dzielące kilometry. 

Na skrzydłach pragnień  

dotrzemy w krąg  

rodzinnego ciepła. 
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Gabriela Maciąg 

 

Poruszenie 

 

Zamknęłam drzwi 

wokół cisza. 

Z wnętrza głowy  

wydobywa się melodia 

rozbrzmiewa spokojnie i płynnie. 

Czuję bliskość  

z każdym narastającym dźwiękiem 

Poruszona wrażliwość drży i pyta: 

 

jak blisko być samotności  

by się jej nie bać? 

  



38 

 

Ryszard Murczak 

 

Oczarowanie 

 

Miałem dziewczynę 

w czarnym kapeluszu. 

Czarne oczy 

ozdabiały okulary. 

Spod kapelusza 

wydostał się jasny lok. 

Żółta sukienka 

lekko powiewała na wietrze.  

Zawirowały liście 

zawirował świat. 

Za chwilę trzymałem ją za rękę! 
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Urszula Musielak 

 

Z tobą 

 

Z tobą chcę  

oglądać świat 

podziwiać krajobrazy 

zachwycać się 

wiosną, latem. 

Usłyszeć szum strumyków 

pokłonić starym drzewom 

psu podać rękę w schronisku 

także pogłaskać kota. 

Choć trochę szczęścia  

zobaczyć w ich oczach 

z tobą chcę… 
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Jan Owczarek 

 

Szeptucha 

 

biały jeleń ją chronił łania  

mlekiem karmiła  

leśnych tropów uczyły ją rysie  

kruki  o skarbach prawiły na leśnych mogiłach   

w dzikim sadzie jeż chwytał jej myszy 

 

ni to swoja ni obca z tym wejrzeniem  

puchaczym 

na bezdrożach po zielskach 

jej  tajemne klątewki te jej żale  

szemrane  

pod księżyca kołaczem 

i trwogą przejmujące tajemnicze śpiewki 

 

ona gada ze ślazem nad lubczykiem  

zamawia 

dziędzierzawę mamrocze  

na pohybel 

arcydzięglu uciera na nalewkę z żurawin 
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i lekarstwo z trujących ma grzybów 

to szeptunka mawiają i lękliwie krzyż znaczą 

lecz gdy trzeba  

przychodzą po radę 

lisy szczekają w jarach czasem słowik  

zapłacze 

grusza skrzypi w zdziczałym sadzie   

 

gdy odejdą  

po chacie sczerniałej wiatr tańczy i 

do głuchego jej świszcze ucha 

kot się jeży w kąt chowa się stara ropucha 

trzeszczą szczapy 

 

szeptucha szeptucha 

 

ona siada i patrzy się w ogień  

w ten ciemny 

i ogląda w nim lata minione 

skromny wspomnień węzełek   

rozplątuje niezdarnie 

 

a z jej oczu płyną łzy słone    
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Milczenie 

 

szliśmy w milczeniu 

 

milczenie szło z nami męskie i pewne  

było nam z tym dobrze 

 

gdyby któreś z nas odezwało się teraz to 

kto wie może rozsypałyby się gwiazdy 

 

więc milczeliśmy  

gęstym milczeniem w nocnej ciszy  

twardym rytmem kroków  

a nasze istnienia splatał teraz  

tajemniczy łańcuch 

jego miarowy chrzęst  

odmierzał drogę 

i upewniał  

 

upewniał że wszystko jest w porządku 
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Maria Pastor 

 

Zarażać słońcem 

 

Najpiękniejszy dar 

dawać siebie komuś. 

Najpiękniejsze słowa 

nie zastąpią bliskości 

koniecznej do życia 

… a tak jej mało. 

To balsam 

na głęboką ranę. 

Łagodząca dłoń 

na twojej skroni 

obecność kogoś 

kto rozumie łzy 

przyjaciel, któremu można zaufać. 

W smutku i nieszczęściu 

pozostaje przy tobie. 

Pomaga dojrzeć  

parę gwiazd 

na skrawku nieba. 

Zaraża słońcem 

rozsiewa ciepło 
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daje wiarę i pewność siebie 

czyni świat 

bardziej kolorowym. 

 

 

Singel 

 

Sam 

sam jeden… 

Czy wiesz, co to znaczy 

kiedy nikt nie żegna 

i nikt nie wita. 

Nikt się nie modli 

za niego 

nie tęskni 

nie pyta. 

Singel  

nie ma nikogo 

kto żyje w nim 

i dla niego.  
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Barbara Pawłowicz 

 

Poszukiwanie 

 

Szukaj miłości w promieniach słońca 

w dalekiej drodze, w nocy bez końca 

tam gdzie świt ściele mgieł woale 

w beznamiętnej nocy 

i kiedy zda się, że nie ma jej wcale 

szukaj miłości w każdym wieku 

na każdym rogu i o każdej porze 

szukaj miłości w człowieku 

w wiosennym deszczu  

w rozlanym mleku 

w ptakach na drzewie, ciekawej książce 

w gwiazdach na niebie 

i nawet tam gdzie ona nie czeka na ciebie 

szukaj miłości czystej 

miłości skromnej 

jak myśli rozważnej 

 

szukaj miłości każdej 
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Czekanie 

 

nieustannie czekasz 

na gest przyjazny 

uśmiech czy podaną rękę 

czekasz na dobre słowo 

romantyczne spojrzenie 

na czuły dotyk 

niemą aprobatę 

 

codziennie czekasz 

na coś niezwykłego  

na cud który nie ma prawa  

się zdarzyć a zdarza 

nieustannie czekasz 

na cudowny lek którego 

nie sposób przedawkować 

czekasz na życzliwość. 
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Ewa Pelzer 

 

Ich dwoje 

 

Zauroczenie 

fascynacja 

kradzione chwile 

dla wspólnego 

bycia razem 

dłoń w dłoni 

dwie twarze 

jeden obraz 

zaślubiny 

dzieci 

mija czas... 

zapomniany pocałunek 

na do widzenia 

i...na dobranoc 

zasypiamy bez przytulania 

zmęczeni 

nie miłością 

ale dniem 

coraz rzadziej 

zbliżamy się 
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i prosimy o pieszczotę 

coraz częściej 

odsuwamy nasze ciała 

od siebie 

jakby paliły ogniem 

...a kropla drąży skałę. 

Płyną miesiące, lata 

już nie dotykamy 

niegdyś kochanego ciała 

choć serce krzyczy 

- wstydzimy się? 

- boimy odrzucenia? 

oddalamy się , 

odchodzimy 

każde w swoją samotność 

w permanentnej tęsknocie. 
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Bożena Pest 

 

Cisza 
 

Kocham moją samotność 

pełną myśli rozmaitych 

tęsknoty bogatej jutrem 

kobiercem z marzeń 

wczorajszych wspomnień 

do zapomnienia 

sakwa obfita jak wina dzban 

niedosytem wczoraj i dziś 

zostawiona na jutro myśl... 

w samotności kocham mocniej 

w samotności mocniej trwam 

uczuciem wierna marzeniom 

pięknem jutra żyję dziś 

zatopiona w samotność 

zatrzymam mój czas 

ciszę zamknę w zamyślenie 

nabiorę sił 

ciągle pragnę iść, pragnę żyć 

w ciszy cieszyć się dziś 

w samotności o jutrze śnić.  
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Jutro 

 

Samotność 

to moje sam na sam 

potrzebuje ciszy 

zatrzymania się 

przemyśleń na dziś 

by jutro oświetliło 

moją drogę, mój czas 

do siebie mieć blisko 

by móc żyć 

nawet gdy ktoś 

nie zapuka do drzwi 

nie czuję samotności 

lecz czekam... 

jutro nadejdzie ktoś 

rozweseli mój czas 

moje dziś 

pozostanie samotność 

moje sam na sam 

zapragnę jutra 

by radośnie móc żyć. 

 

Gran Canaria 12.12.13 
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Rafał Rybczyński  

 

Samotny bałwanek 

 

Gdy pada deszcz z nudów lub nie 

siedzę sobie w oknie i przyglądam się. 

Dziś wzrok skupiłem na moim dziele 

czyli na bałwanku ulepionym w niedzielę. 

 

Mały bałwanek stoi samotnie 

akurat pada deszcz, więc moknie. 

Żal mi się zrobiło mego przyjaciela 

mróz przyjdzie we wtorek, a dziś niedziela. 

 

Więc się ubrałem i nic nie mówiąc nikomu 

zabrałem bałwanka do swojego domu. 

Napaliłem w piecu, narzuciłem koc, 

i poszedłem spać, gdyż nastała noc. 

 

Rano obudziło mnie wołanie mamy: 

„Rafał, coś robił w nocy, że pokój zalany?” 

Nie mogłem  

zrzucić winy na siostrzyczkę Ewkę, 

gdyż mama miała w ręku dowód, 
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- z nosa marchewkę. 

 

Więc się przyznałem do mojej słabości 

że chciałem  

bałwankowi dać troszkę mojej bliskości 

I choć mama dobry uczynek pochwaliła 

to i do sprzątania pokoju zagoniła. 

 

I tak utkwiła mi do dziś lekcja ta sromotna 

by nie wpuszczać do domu nikogo,  

kogo dostrzegę z okna. 

Bo świat jest okrutny bez jednego zdania 

taki to morał lekcji troski o bałwana. 
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Marta Schroeder  

 

Skarb 

 

Bliskość to skarb 

to strumień płynący co dnia. 

Bliskość przegania  

samotność w snach. 

Bliskość to szczęście 

które mam. 
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Daniel Sielski 

 

Bliskość i samotność 

 

W wigilijny wieczór 

gdy zaświeci pierwsza gwiazdka 

mróz i śnieg na dworze 

przy stole jest miejsce dla wszystkich 

bo nikt samotny w tym dniu być nie może. 

Dzielimy się opłatkiem i swoją bliskością 

oczy wypełnione łzami i radością. 

Życzenia szczere z serca płynące 

Rozjaśnią nasze myśli tęskniące… 
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Krystyna Sławińska 

 

Mój blues 

 

częstokoły smutku otaczają dom 

wbijam pale ostre, zadrą w duszy tkwią 

igłą samotności kopię wilczy dół 

gdy się do mnie zbliżysz, to poczujesz ból 

oczodoły luster zapadnięte w głąb 

rozmnażają żale, czernią z czasu drwią 

w całun nocy zwijam tę godzinę złą 

częstokoły smutku otaczają dom 

 

jak ostatnie drzewo na polanie 

słońcu w oczy patrzę - nic nie widzę 

zaślepiony blaskiem duszy ranę 

rozdrapuję przeszłym, z jutra szydzę 

 

niczym twarda skała, narzutowy głaz 

której deszcz nie zmiękczy, ni niczyja łza 

tęsknię za żywiołem, co mnie tutaj pchał 

zostaw mnie w spokoju, rozsypię się w piach 

rozniesie po świecie wicher drobny pył 

smutkiem w duszy mrokach po kres będę żył 
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harde serce zadrży, strwoży się nie raz 

niczym twarda skała, narzutowy głaz 
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Ich adwent 

 

Ciemną nocą dziko krzyczy samotność 

w puch poduszki, by sąsiad nie słyszał. 

W czterech ścianach jedynym gościem 

lepka, mdła, skondensowana cisza. 

 

Na parapecie jasiek pod łokcie 

zagnieciony trwa smętnie na straży. 

Uchylona pożółkła firanka 

pomarszczona jak skóra na twarzy. 

 

Nie ma komu ubierać choinki, 

barwne bombki drzemią w szafy mroku. 

Każdy dzień taki sam jest jak inny. 

wydeptuje kapcie krok po kroku. 

 

Opuszczony przygarbiony dziadek, 

zapomniana malutka babinka, 

pusty talerz na stole stawiają, 

będzie czekał na Bożego Synka. 
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Maria Suchecka 

 

Nadaremnie 

 

Zrobiła szal na drutach 

nie miała go komu podarować. 

Cały dzień zwijała gołąbki 

nie było kogo poczęstować 

za tydzień spleśniały. 

Szyby i lustra lśniły 

jak tafla jeziora 

i w dywanie nie było drobinki pyłu  

nikt nie przyszedł. 

Uszminkowała wargi 

nie było komu posmakować karminu  

a utuszowane rzęsy nie zostawiły śladu  

na niczyjej koszuli. 

Napisała listy i  

zabrakło adresatów. 

Wezwała pogotowie  

ale przyjechało za późno  

a pusta fiolka potoczyła się  

pod stół. 
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Krystyna Susabowska 

 

Temat bieżący 

Dedykuję Zofii P. 

 

Kiedy się człowiek na pociąg spóźni, 

zostaje samotny z torbą, plecakiem 

i nawet kolejarz nie machnie lizakiem. 

Ręka podana ci w próżni zawiśnie 

i urok spotkania na zawsze pryśnie. 

 

Zdarzy się bliskość czuła, z uśmiechem 

jednak zatruta bywa pośpiechem. 

Nawet herbaty gość dopić nie zdąży 

a tylko w rozterce może pogrążyć. 

 

Gwiazda nade mną – daleka, jaśnieje 

ze smutnych myśli wnet się uśmieję. 

 

Temat bieżący - problem odwieczny 

pragniesz bliskości - miej podopiecznych. 
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O samotności 

 

Teraz samotnym być 

nie wypada 

trzeba polubić 

chociażby sąsiada. 

Raźniej ci z takim 

upływa życie 

on ci spokoju 

już nie da o świcie. 

Przez sufit dochodzą 

stuki i dźwięki 

głośno spływają 

wody z łazienki. 

Po schodach goni 

jak stado koni 

ale się za to 

grzecznie ukłoni. 

Gdy już wieczorna 

nadejdzie pora 

słucha audycji 

z telewizora. 
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Z sympatią zwracam 

się dziś ku niemu 

byle nie zostać 

całkiem samemu. 
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Magdalena Szczębara 

 

Otwarte drzwi 

 

Wśród codziennego gwaru 

jesteś w myślach samotna jak za zasłoną, 

która nie pozwala ci dojrzeć ludzi. 

 

A jednak wierzysz, że życzliwość 

jak balsam ukoi myśli 

pozwoli spojrzeć i dostrzec, 

że świat cię nie opuścił 

 

Gdy rankiem witasz wschód słońca, 

raduje cię śpiew słowika, 

pielęgnujesz kwiaty, 

odpisujesz na listy - 

nie jesteś samotna 

chociaż jesteś sama. 

 

Z tobą jest wiara, że twoje drzwi  

są szeroko otwarte na świat 
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Monika Telega 

 

Jak mgła 

 

Samotność to życie, które doskwiera. 

Samotność to ból, rozpacz i łza. 

Samotność spowija człowieka 

jak mgła. 

Samotność jest w każdym z nas. 

  



67 

 

Helena Wielgus 

 

Wigilijna tradycja 

 

Wigilijna atmosfera 

Panie domu już od rana 

Wokół potraw się krzątają 

Dziś niecodzienny smak mają. 

 

Pierwsza gwiazdka rozbłyśnie 

Z białym opłatkiem w ręku 

Życzenia sobie składamy 

Więź rodzinną umacniamy. 

 

Siadamy wokół stołu 

Jak dwunastu apostołów 

Uroczyście w kręgu rodziny 

Spożywamy wieczerzę wigilijną. 

 

Pośpieszmy do Betlejem 

Józef i Maryja czuwają 

Z aniołami zaśpiewajmy 

Moc truchleje, Bóg się rodzi 
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Tradycja polskiego narodu 

Dziedzictwo naszych przodków 

Przekażmy przyszłym pokoleniom 

By ją zachowali i pielęgnowali.  
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Agnieszka Wolska 

 

W rodzinie 

 

W mojej rodzinie czuję się potrzebna 

babcia i dziadek troszczą się o mnie. 

 

Każdego dnia 

ciocia i wujek dają mi wsparcie. 

W mojej rodzinie gości bliskość 

więc nigdy nie chcę żyć w samotności. 
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Józef Zaprucki 

 

Nankińska papużka 
 

Zobaczyłem ją 

przechodząc obok sklepiku 

z pamiątkami, 

siedziała cichutko  

na niewielkiej deseczce 

nad drzwiami. 

 

Podniosłem wzrok 

a wtedy ona  

wydała z siebie  

kilka smutnych dźwięków.  

 

Piękna była 

mieniąc się kolorami… 

Jednak jej oczy też nie były wesołe, 

a tego przecież oczekujemy od papużek 

Czemu nie odlatujesz, jeśli ci tu źle? 

 

Wtedy to dostrzegłem srebrny łańcuch 
trzymający ją na uwięzi… 
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Brygida Zmarzlik 

 

Właśnie tak 

 

Bliskość - kiedy komuś ufasz. 

Bliskość - kiedy spotykasz się z innymi. 

Bliskość - kiedy kogoś kochasz. 

 

Samotność - kiedy nikogo nie masz. 

Samotność - kiedy ktoś odchodzi. 

Samotność - kiedy nie ma miłości. 
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