Co ci w duszy gra...
Wszystko jest poezją.
Zasada pierwsza:

Ale poezja musi być obecna i musimy
zatrzymać się na tę jedną sekundę, by móc ją
dostrzec, nawet w najprostszych i najbardziej
banalnych zdarzeniach.
Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie umarłych poetów

https://fotky-foto.cz/fotobanka/staroveky-recky-clovek-kresleny(4-28931631)/

Zasada druga:

Wszystko, co odnosi się do Ludzi, jest mną, więc mogę sobie pozwolić
na wszystko.
Miłość to ja, poezja to ja, literatura to ja, muzyka to ja, humor to ja...

Skromność to najwyraźniej ktoś inny...
Cyril Massarotto

ŻYCZENIA
Z okazji Międzynarodowego
Dnia Dziecka
Żyj z całych sił i niech wszystkie złe uczucia cię
omijają, a nadzieja i miłość niech będą zawsze
nieodłącznymi towarzyszkami Twojego życia.
W tym wyjątkowym dniu, życzę Ci wiele zdrowia,
radości, pogody ducha i spełnienia wszystkich
marzeń i samych sukcesów.

Żyj z całych sił
Żyj z całych sił
I uśmiechaj się do ludzi
Bo nie jesteś sam
Śpij, nocą śnij
Niech zły sen Cię nigdy więcej nie
obudzi
Teraz śpij
Niech dobry Bóg
Zawsze cię za rękę trzyma
Kiedy ciemny wiatr
Porywa spokój
Siejąc smutek i zwątpienie
Pamiętaj, że
Jak na deszczu łza
Cały ten świat nie znaczy nic a nic...
Chwila, która trwa
Może być najlepszą z Twoich chwil...
Idź własną drogą
Bo w tym cały sens istnienia
Żeby umieć żyć
Bez znieczulenia
Bez niepotrzebnych niespełnienia
Myśli złych
Jak na deszczu łza
Cały ten świat nie znaczy nic a nic...
Żyj z całych sił - Dżem

Żyj z całych sił
Na dnie ludzkiego doświadczenia czają się takie uczucia jak: lęk, niepokój,
samotność, smutek, cierpienie, nadzieja, miłość, nienawiść. To nieodłączni
towarzysze naszego życia. Bywa, że te głęboko ukryte uczucia, próbujemy
obezwładnić i pokonać. Unikamy niewygodnych sytuacji, ludzi, boimy się
kogoś pokochać, ażeby nie być zranionym, kochamy, skrzywdzeni cierpimy
i jesteśmy smutni, nienawidzimy bo ktoś jest inny, nie taki jak my, tracimy
nadzieję, że coś się zmieni na lepsze. Bywa, że żyjemy zbyt gwałtownie i
burzliwie, żeby zagłuszyć to co w nas drzemie.
Żyć z całych sił to znaczy czerpać z życia to co najpiękniejsze i
najwartościowsze. Żyć w zgodzie ze sobą i nie wyrządzać nikomu krzywdy.
Iść własną drogą, ale nie zapominając o innych. Cieszyć się każdą chwilą.
Nauczyć się umieć żyć !

W poezji wszystkie te uczucia skrywają się lub ujawniają się
poprzez magię słów.

Nadzieja

http://www.klamerka.pl/145-1-nadzieja.html

Wiara w ludzi, w lepsze jutro,
to nadzieja
która często rozpacz smutną
w uśmiech zmienia,
uśmiech który czarne troski
dawne żale
chce odepchnąć smutki gorzkie
jak najdalej,
trzeba drwiny słuchać nieraz
słuchem kobry
choć cię gryzie przykry wyraz,
być pokornym,
mieć nadzieję że u ludzi
mimo złości
poprzez uśmiech można wzbudzić
łut czułości,
na uśmieszki patrzeć wzrokiem
nietoperza.
Trudno czasem być człowiekiem,
ale trzeba.

Pocałunek od losu

- Marcin Urban http://www.klamerka.pl/91-1-

znanych,poetow.html

Wśród trosk wszelkich nawałnicy
żyć nam nie jest łatwo,
lecz? czasami, niespodzianie,
błyska szczęścia światło
aby czuły pocałunek
złożyć nam na czole
i poprawić na chwil kilka
ziemską naszą dolę?
Wtedy zjawia się na twarzy
uśmiech nieświadomie?
cieplej robi się na sercu,
w oczach mamy płomień
prostujemy nagle plecy,
podnosimy głowę
i czujemy się wyraźnie?
młodsi o połowę!

Życia sens?!

https://www.bimago.pl/obrazy/pejzaze/morze/piekna-poswiata-i-105061.html

Edgar Lee Master http://www.klamerka.pl/91-1

znanych,poetow.html

Miłość ofiarowała mi się,
lecz ja cofnąłem się od jej oszustwa;
Bóg zapukał do mych drzwi i przestraszyłem się;
Wołała mnie ambicja lecz bałem się ryzyka.
Mimo to pragnąłem dać sens mojemu życiu.
Teraz już wiem,
że trzeba podnieść żagle i dać się zanieść wiatrom przeznaczenia
dokądkolwiek zaniosłyby moją łódź.
Nadanie sensu życiu może doprowadzić do szaleństwa,
ale życie bez sensu jest torturą niepokoju i próżnych pragnień,
jest łodzią pragnącą morza i jednocześnie bojącą się go.

Cierpienie -

Kasyda http://www.klamerka.pl/123-1-bol,i,cierpienie.html

Każde cierpienie uczy pokory,
I pewność siebie nagle gdzieś znika,
Nasze myślenie zmienia swe tory,
Do świadomości wkracza logika.

Zawsze wszystkiego ludziom za mało,
Niszczy ich zazdrość, że ktoś ma więcej,
Ciągle przez życie idą na całość
I przedkładają żądze nad serce.

Nic nie zależy już od nas samych,
Nagle czekamy na czyjeś ręce,
Niczego w zamian przecież nie
mamy,
Dajemy uśmiech i nasze serce.

A kiedy w końcu coś się wydarzy,
Ogarnia nagle wielkie zdziwienie
Fałszywy uśmiech znika z ich twarzy,
Nagle go głosu wkracza sumienie,

Tyle jest wszędzie wokół cierpienia,
Modlitwa często też nie pomaga,
Nagle zjawiają się przemyślenia,
Czy nie za wiele było wymagań.

Skrywane skrzętnie pod maską buty,
A przecież każdy z nas go posiada
I okazanie własnych słabości,
To naturalne, a nie żenada.

Jestem sam - R.M. Rilke "Poezje’’
Jestem na świecie zbyt sam, a przecież sam nigdy dość,
by każdą święcić godzinę.
Jestem na świecie zbyt nikły, a przecież mały nie dość,
by pójść przed Twoją głębinę
jak rzecz:
ciemny i mądry.
Ja chcę moje chcenie i chcę mego chcenia nić
wieść czynu szlakami
i w cichych czasów drżenie, ponad wahaniami,
gdy idzie coś ku nam,
pośród wiedzących być
albo sam.
Chcę odzwierciedlać ciebie według mojej miary
i nie chcę nigdy być ślepy, zbyt stary,
by trzymać Twój obraz ciężki i rozchwiany.
Chcę się rozskrzydlić gestem.
Nigdzie nie chcę być złamany,
bom jest kłamany, gdzie złamany jestem.

https://pl.depositphotos.com/vectorimages/sa
motno%C5%9B%C4%87.html?qview=111889
72

Samotność

-

Anna Świrszczyńska

Samotność,
ogromna perła samotności,
w niej się ukryłam.
Przestrzeń,
która się rozprzestrzenia,
w niej ogromnieję.
Cisza, źródło głosów.
Nieruchomość, matka ruchu.
Jestem sama.
Jestem sama, a więc jestem niczym.
Co za szczęście.
Jestem niczym, a więc mogę być
wszystkim.
Egzystencja bez esencji,
esencja bez egzystencji, wolność.

Albo meduzą i mieć na własność
całą śliczność meduzy.
Albo ptakiem z jego szczęściem lotu,
albo kamieniem z jego szczęściem wieczności,
albo drogą mleczną.
Jestem sama, jestem silna.
Samotność chroni mnie.
Jestem sama, a więc mnie nie ma,
nie ma mnie, a więc istnieję
doskonale jak doskonałość,
rozmaicie jak rozmaitość.
Potem przyjdą ludzie. Dadzą mi
skórę, kolor oczu, płeć i nazwisko.
Dadzą przeszłość i przyszłość
gatunku homo sapiens.

Jestem czysta jak to, czego nie ma,
bezpieczna jak platońska idea,
bogata jak możliwość.
Śmiejąc się wyciągam ręce
do tysiąca moich wspaniałych przyszłości.
Mogę stać się pianą na morzu
i osiągnąć jej szczęście krótkotrwania.

Smutno mi Boże! - Juliusz Słowacki
Smutno mi, Boże! - Dla mnie na zachodzie
Rozlałeś tęczę blasków promienistą;
Przede mną gasisz w lazurowej wodzie
Gwiazdę ognistą...
Choć mi tak niebo ty złocisz i morze,
Smutno mi, Boże!
Jak puste kłosy z podniesioną głową
Stoję rozkoszy próżen i dosytu...
Dla obcych ludzi mam twarz jednakową,
Ciszę błękitu.
Ale przed Tobą głąb serca otworzę,
Smutno mi, Boże!
Jako na matki odejście się żali
Mała dziecina, tak ja płaczu bliski,
Patrząc na słońce, co mi rzuca z fali
Ostatnie błyski...

Miłość i lęk -

Choć wiem, że jutro błyśnie nowe zorze,
Smutno mi, Boże!
Dzisiaj, na wielkim morzu obłąkany,
Sto mil od brzegu i sto mil przed brzegiem,
Widziałem lotne w powietrzu bociany
Długim szeregiem.
Żem je znał kiedyś na polskim ugorze,
Smutno mi, Boże!
Żem często dumał nad mogiłą ludzi,
Żem prawie nie znał rodzinnego domu,
Żem jest jak pielgrzym, co się w drodze trudzi
Przy blaskach gromu.
Że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę,
Smutno mi, Boże!

Casemiro de Abreu – Przełożył Edward Porębowicz

Kiedy cię unikam i dobyć się pragnę
Z pierścienia twych ogniw, co mię w krąg osnuły,
Powiadasz do siebie, wzdychając miłośnie:
"Mój Boże, tak zimny i taki nieczuły!"
O jakże się mylisz! miłość ma — to płomień,
Który tajemnymi pragnieniami poję;
Więc jeśli unikam, to, żem jest szalony;
Tyś piękna, ja młody — kochasz, więc się boję.
Kiedym cię obaczył śród upalnej siesty,
Z rękami drżącemi, jak ptaszek, co kona,
W białej i niedbale narzuconej sukni,
Z włosem rozpuszczonym na białe ramiona;
Kiedym cię obaczył, Magdaleno czysta,
Wpół na aksamitnej kozetce przegiętą,
Z tymi zmrużonymi rozkosznie oczyma,
Z tą piersią, oddechem przyspieszonym wzdętą;

Kiedym cię obaczył w prześlicznym omdleniu,
Twe lice, jak róża płonąca, wstydliwe,
Twe usta, szepczące zaprzeczenia słowa,
I wargi nabrzmiałe, pocałunku chciwe —
Gdzieby się podziała twa czystość anielska,
Twoje skrzydła białe, twych rumieńców kwiecie?
Ach, spaliłabyś się, jak po iskrach żaru
Stąpające boso obłąkane dziecię!
Więc mnie nie posądzaj, że mam serce z lodu;
Nie widzisz? zdradziłem tajemnicę moje:
Jeżeli unikam, to, żeś dla mnie święta...
Tyś piękna, ja młody — kochasz, więc się boję.

(...) nie da się z niej wyjść jak z ciasnych butów, nawet gdyby nie wiem jak uwierała. Ona
istnieje, trwa, często wbrew naszej woli.
To ona narzuca nam swoją wolę, skazując na ból, na strach.
Maria Nurowska Rosyjski kochanek

Tęsknota

– autor anonimowy http://www.klamerka.pl/103-1-tesknota.html

Delikatnie przytul mnie,
ciepło prześlij choć myślami
i pocałuj czule tak,
niech rozbłyśnie marzeniami.
Jest ich przecież wiele w nas,
serce w sobie je schowało
czeka tylko na ten gest,
by jak struną w nim zagrało.
https://znajdz-taniej.pl/promocje/obrazy/

Złamane serce – autor anonimowy http://www.klamerka.pl/31-1zlamane,serce.html

Gdy serce złamane Ci stuka nieznośnie,
pomyśl o ptaszkach, które śpiewają radośnie.
Pomyśl, że może na świecie ktoś jest...
Pomyśl, że przecież nie życia to kres.
Pomyśl, że jeszcze nie odkrył Cię nikt.
Pomyśl, że życie odnajdzie Twój rytm.

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk

