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Moja prostota jest sercem pisana

Łagodna życzliwa

I niezakłamana

Jest bez pogardy

Jest bez nienawiści

Umie wybaczać

Od gniewu daleka

I kocha człowieka

Otrzymałam od Ciebie Boże

Dar cenniejszy niż złoto

Otrzymałam skromność

I Ciebie Moja Prostoto.

Podziękowanie
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Nie jestem pisarzem

Nie jestem poetą

Jestem prostotą

W prostocie trącam struny serc łagodnie

Jak zefirek spokojem i ukojeniem

Czasem struny drgają mocniej

Trącają sumienie

Czasem zagrzmią gromem

By zbudzić ze snu zapomnienia

Kim jesteśmy

Istotą istnienia

Kim Jestem
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Dałeś mi Boże rozum wolną wolę

Więc mogę zapytać Cię Panie

Stworzyłeś cudowny Wszechświat

Cudowną ziemię dałeś w posiadanie

Dlaczego nasze serca są odwiecznym chłodem

Dlaczego skute tym odwiecznym lodem

Którego promień słońca ogrzać go nie może

Wołam do Ciebie Boże

Ogrzej nasze serca swym Boskim Promieniem

Niech pokój zapanuje na tej cudownej ziemi

Człowiek niech będzie człowiekowi bratem

Miłość i dobro niechaj rządzi światem

Jestem taką jaką stworzyłeś mię Panie

W sercu mym ciągle noszę to pytanie

Dlaczego od stworzenia świata

Już mord się zaczyna

Czy na nas ciąży ta zbrodnia Kaina

Że serca nasze wieją takim chłodem

Składamy Ci hołdy psalmy Ci śpiewamy

W sercach odwieczna pustka nic się nie zmieniamy

Więc proszę Cię Boże wszak Jesteś Miłością

Miłość wybacza miłość jest radością

Rozmowa z Panem Bogiem
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Otwórz więc dla nas Miłości Podwoje

Otocz swym światłem napełnij miłością

Niech ten cud się stanie

I bądźmy Jednością

Bo cóż nam Boże więcej potrzeba

Wzajemnej Miłości jak okruszek Nieba

Wiem że mnie Boże zrozumiesz

l wiem że wybaczysz

Reszta nic nie znaczy

Zbyt małe są słowa Boże

By hołd w podzięce Ci złożyć

Więc dziękuję Ci Boże Ciszą

Najpiękniejszą serca modlitwą

Bo tylko w tej cudownej Ciszy

Głos mego serca usłyszysz
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Prawda cicha mądra prosta

Skromnie odziana

Niezakłamana

Któż cię prawdo pokocha

Kto zrozumie istotę

Jesteś prawdo samotna

Opuszczona i bezdomna

Ale wolna zawsze wolna

Choć wyśmiana pogardzona

Niepokonana święta Niepojęta

Ludzie prawdą gardzą

Kochają kłamstwa poklaski

A ty obnażasz zakłamanie

Świecisz słońca blaskiem

Bez oklasków

Prawda
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Stoisz Boże i patrzysz

Jak w nienawiści toniemy

Dlaczego nas nie ratujesz

Patrzysz niemy

Jaka posiadła nas siła

Że rozum i serce zabrała

Pozostawiła pustkę

l zakłamała

Odarci z serca miłości

I człowieczego istnienia

Idziemy jak ślepcy spętani

Bezwolni i poddani

Dokąd prowadzi droga

Czy jest jakieś rozdroże

Może się zatrzymamy

Stań na tym rozdrożu - Boże

Prośba do Boga
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Przepiękny w prostocie

Potęgą miłości

Skromny w wielkości

Jednoczysz serca

Rozgrzewasz miłością

Jesteś historii wolnością

Pobudzasz do czynu

Koisz nasze blizny

Zagrzewasz o wolność Ojczyzny

Słuchamy Cię ze czcią i miłością

Jesteś Naszą Świętością

Nasz Hymn Narodowy
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Proszę Cię zechciej ze mną porozmawiać w ciszy

Gdy się poskarżysz nikt Cię nie usłyszy

Nikt nie chce słuchać skargi Twego losu

Ja Cię zrozumiem nie wydając głosu

Odczuję Cię sercem duszą Cię odczuję

Otwórz głębię cierpienia która Cię nurtuje

Wszak od wieków tronem Twoim włada

Ciągła zagłada

Czemu niebiosa nie są dla Ciebie łaskawe

Wszak 123 lata nie istniałaś prawie

I powstałaś niewolą udręczona

Jak Feniks z popiołów

Wstałaś odrodzona

By świecić blaskiem

I ciepłem otulać

Kochamy Cię Ojczyzno

Z wielką czcią i miłością

Jesteś Naszą Wolnością

Chwała Ci żołnierzu

Chwała Wielki Wodzu

Za Cud Niepodległości

 I pieśń radosna ku Niebu wionęła

 Jeszcze Polska nie zginęła

W setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości

Rozmowa z Moją Ojczyzną Kochaną
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Cudownym kolorem tęczy

Niebo z ziemią złączyłeś Boże

A nasze serce samotne

Na tęczę wejść nie może

Tak daleka droga

A tak bliska

Dla nas śliska

Szukamy drogi

Ciągle szukamy

Choć tęcza do Twego serca

Jest prosta

Nie możemy sprostać

Tęcza
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Wiara gdzieś uleciała

Może była mała

Może kaprys miała

Nadzieja została

Na wszystko gotowa

Nie było będzie

Zawsze i wszędzie

A jednak nie zawsze bywa

Obietnic cienką nić przędzie

Zawsze i wszędzie

I pozostaje miłość

Ten wielki Dar Nieba

Ale która

Bo ludzka zawodzi

Czasem szkodzi

By przejść przez to życie dalej

Kroplę miłości nalej

Wsącz odrobinę wiary

Nadzieja uczyni cuda

Znów będziesz naiwnością

Wiara Nadzieja Miłość
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Prawda ma imion wiele

Inna jest Boska

Inna w kościele

Inna elit rządzących

I niewierzących

Istny zawrót głowy

Bo któż odpowie

Która właściwa

Każda się kiwa

Raz w lewo raz w prawo

Często kulawo

A jeśli masz serca odrobinę

Wybierz tą starą prawdę

Prawdę jedyną

Niezmienną stałą niezakłamaną

Boską Prawdę Kochaną

Prawda
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Samotna brzoza samotnie stała

I nie płakała

Miała przyjaciół gawędziła z nimi

Lekki zefirek gałązki kołysał

Do snu utulał kołysanki śpiewał

Łagodny deszczyk szemrał wśród listowia

l opowiadał o sąsiednich drzewach

Wśród gęstego listowia ptaszki gniazdka wiły

Słuchała brzoza jak ptaszki kwiliły

Patrzyła jak dorosłe gniazdka opuszczają

Wiatr jesienny na strunach brzozy 

Grał smętnie żałośnie

Dla brzozy radośnie i do snu utulał

I zasnęła brzoza ciszą otulona

Do wiosny uśpiona

Wiosenne słonko z uśpienia zbudziło

Użyczyło swej mocy obdarzyło radością

I znowu rozkwitła brzoza w cudownym rozkwicie

A w niej nowe życie

Nie ma samotności
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Dlaczego od początku stworzenia zło ciągle króluje
Czy walka przeciwieństw ten Wszechświat buduje
Że zło i dobro walczą z sobą w parze
Dlaczego zło większą siłę otrzymało w darze
I od początku nad dobrem mocą dominuje
Gdzie twoje źródło i gdzie się znajduje

Niewyczerpana twa moc zła cierpienia wojen nienawiści
Z jakiego czerpiesz źródła niecne swe korzyści
Którego dobro pokonać nie zdoła
Wszak moce największe kończą swe żywoty
A ty wzrastasz w siłę zła cierpienia głupoty
Rozlewasz się jak gorąca lawa niszcząc na swej drodze
Ostatki dobra i rozszerzasz wodze
Nie bacząc że na twojej drodze

Zatrzymać cię może jakaś większa siła
Która by w sercach ludzkich mądrość obudziła
Zapłonęła miłością sercem rozgorzała
Spaliła złą potęgę popiół rozsypała
I zajaśniała blaskiem wielu słońc na niebie
Możemy to stworzyć i zacząć od siebie
Zatopić się w ciszy wejść w serca głębiny
Wszak potęgę zła my sami czynimy

Otwórzmy swe serca i niech promyk złoty
Oczyści serca z chciwości zła tępoty
Wybieli promieniem miłością napełni
I niech tak się spełni

Jest to największe na świecie pragnienie
Zapytajmy siebie czy ja tak się zmienię
Czy zdołam szeroko otworzyć ramiona
Zawołać głośno Kocham Wszystkich i Wszystko

 Jestem Uszczęśliwiona 

Pytanie
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Życie jak świecy ogarek

Tli się powoli i gaśnie

Czy istnieje dalej czy nie

Któż wie

Wielka tajemnica niezbadana

Różnie pojmowana

Przeżyjmy to życie godnie

Wszak życie to chwila

Czy istnieje wieczność

Któż wie

Może nie

Skoro cudownie stworzyłeś Wszechświat Panie

Nie może być pustką nasze umieranie

Pytanie
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Są chwile dobre i złe
Ciepłe i pełne nienawiści
Chwile miłości i zazdrości

I wszystko w człowieku się mieści
Choć serca drzwi miłości są otwarte

Czemu wejść tak trudno
By ogrzać się ciepłem

I miłością
Dlaczego tak trudno je otworzyć

A zamknąć z łatwością

O mądrości czemu nie zawitasz do mnie
Nie zapukasz do serca

Nie napełnisz mądrością
Ciągle czekam na ciebie

Czy droga zbyt kręta
Czy adres zgubiłaś
Czy mnie opuściłaś

Zajrzyj do kart swego kalendarza
Może znajdziesz moje imię

I prośbę usłyszysz
Zapukasz do drzwi

Ja otworzę
I szepniesz — przychodzę

Dotknij miłością serca
Współczucia i zrozumienia

Poleć na skrzydłach wolności
W przestworze ukojenia

Małe formy
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Kiedy szukasz prawdy idziesz samotnie
Ścieżka prawdy jest zbyt wąska

By zaprosić ludzi
A w sercu obawa się budzi

Kto może znieść taką samotność

Dobroć serca to Niebo niczym nie skażone
Dobroć serca to balsam ukojenia

Dobroć serca to cisza niczym nie zmącona
Błogosławiona

Serce jak ptak wolny
Miłością popłynie

W największe góry
Najniższe doliny
W obłoki nieba
I tonie głębiny

Oświeci ciemność
Chłód lodu ogrzeje

I daje nadzieje

Miłość to dobroć serca
Duszy ukojenie

To promyk słońca
Co ogrzewa ziemię

Miłość — nie zawaha się
Wyciągnąć rękę

Gdy jesteś na dnie

Małe formy
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Zamknięte samotne serce

Zgubiło klucz

I znaleźć nie może

Jeśli znajdziesz klucz

Przyjdź otworzyć pomożesz

Siądziemy razem

Lampkę zapalimy

Wypijemy wino

Serca ogrzejemy

Smutek przeminął

Zaświeciło słonko

Zapachniało kwiatem

Zapukał w okno ptaszek

Cieszy się światłem domu

Może otworzą okno

Okruszki na parapet położą

Ktoś przyszedł do tego domu

Drzwi domu są otwarte

Samotność
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Nad cichym strumykiem

Wierzba stała

Nie osamotniona

Przyjaciela miała

Szemrzący strumyk

Ogrzana słonkiem

Radością rozśmiana

Słuchała wiatru granie

W gałązkach rozchwianych

Jak harfy muzyka

Cicha łagodna spokojem spowita

Urzeka pięknem ukojenie niesie

A kiedy wicher potarga harfy struny

Wierzba budzi się z zadumy

Smutkiem otulona rozżalona

Nie rozpaczaj wierzbo cicho strumyk nuci

Słoneczko wróci znów zagra muzyka

I radość powróci

Usłuchała wierzba strumyka przesłanie

Ukłoniła się podziękowała

I cisza nastała

Tylko lekki zefirek gałązki kołysze

Opowiada baśnie kołysanki nuci

I do snu utula

Dobranoc wierzbo śpij słodko radośnie

I śnij o wiośnie śpiewie ptasząt w gałązkach zieleni

Wierzba
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Posadziliśmy świerki malutkie

Małe istotki drobniutkie

Dziś piękne dostojne sięgające nieba

Lekki wiaterek gałązki kołysze

Igra wśród igliwia

Cichutko nuci

Wonią powiewa

Pisklęta w gniazdkach utula

Do snu kołysze

Kołysankę śpiewa

W igliwiach drzewa

Do wiosny świerku
Ptaszki żegnają

Posmutniał świerk poszumiał żałośnie

Zaświeciło słonko ciepłem ogrzało

Cudowną wonią żywiczną powiało

Nie smuć się świerku

W Wigilię gałązkę świerkową na stole położę

Zapalę świeczkę zaśpiewam Wśród Nocnej Ciszy

Posłuchamy gałązko razem — wiem że mnie usłyszysz

Nasze świerki
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Poranną mgłą lekko otulona 

Uśpiona

Słonko budzi z uśpienia

Ciepłem otula

W bujnej zieleni traw

Kwiaty rozchylają pąki

Z cudowną wonią

Jaskry niezapominajki

Złote kaczeńce i dzwonki

Zbudziły się żuczki

I w kropki biedronki

Zielone żabki i barwne motyle

Koniki polne grające w trawie

Przyświeca pięknu Niebo łaskawe

Zbudziła się wierzba nad strumykiem małym

Włosy rozczesała cicho zaszumiała

Pozdrowiła ranek

Cieszmy się pięknem taki cud trwa krótko

Przyjdzie kosiarz skosi pusta będzie łąka

I tylko nie skosi w górze śpiewu skowronka

Łąka
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Czy nie lepiej ci było

Wzrastać w lesie

Wśród ptasząt śpiewania

Niż strojna blaskiem odziana

I podziwiana

Twe piękno trwa krótko

Zachwyt szybko mija

Odarta ze stroju i zachwytu

Leżysz na śmietniku 

Samotna.

Choinka

Uwiłam Cię Palemko

Z gałązką bazi wierzbowej

Przystroiłam zielenią leśnej borówki

Otuliłam miłością serca

I pięknem Natury

Zapachem lasu

Ciszy ukojeniem

Nie ubrana w złoto

Jesteś natury prostotą

Cóż mogę piękniejszego ofiarować

Za mękę i Zmartwychwstanie

Przyjmij tą skromną Palemkę

I ciepło serca Panie

Palemka
Wielkanoc 2019
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Nadeszła wiosna piękna radosna
W prostoty cudzie
Wszystko się budzi
A nad błękitem czystego nieba
Mały skowronek preludium śpiewa
Maleńki skromny ale radosny
Oznajmia właśnie początek wiosny
Pękają nabrzmiałe pełne pąki drzewa
W tych drzewach chór ptasząt przecudownie śpiewa
Ukołysane ciepłym lekkim tchnieniem wiosny
Każdy dzień jest inny i wszystko się zmienia
W wielki cud natury nie do zapomnienia
Rozchylają się pąki w kolorowym kwiecie
Niosąc cudne wonie w tym wiosennym świecie
Malutki słowik o wieczornej porze
Swym pięknem pienia
W cudną baśń przenosi
Nie do zapomnienia
Klucze ptasząt powracają w swe rodzinne strony
Do kraju przecudownie kwieciem umajonym

Skoro tyle piękna
Proponuję moi mili
Byśmy w nas samych wiosnę obudzili
Jak cudownie świeci słonko na błękitnym niebie
Uśmiechajmy się do siebie

Jak drzewa ptaszkom dają schronienie i cienia
Bądźmy dla siebie pełni zrozumienia

Jak Ziemia Matka Gaja wszystkich kocha i żywi
Bądźmy dla siebie życzliwi

Jak deszczyk który daje życie dla wszelkiego stworzenia
Pomagajmy sobie wzajemnie

I to dopiero będzie wiosną największy cud
Kiedy w sercach ogrzejemy ten odwieczny chłód

Wiosna
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W ogrodzie kwiaty radośnie wzrastały
Wysokie średnie oraz małe
Wykwintne skromne nieco wyniosłe
I niedorosłe
Przepiękne w kształtach i barwach odcieni
Spowite w zieleni

Obok przy płocie niezapominajki
Jak błękit nieba cudowny kwiat z bajki
Nieco dalej przykucnął fiołek niepozorny
O cudnej woni cichutki pokorny
A wokół niego dywan się rozściela
Wonnej macierzanki leczniczego ziela

Towarzyszy obok słonecznik wysoki
Jak złociste słonko pnie się pod obłoki
Nie przeszkadza sąsiadce razem żyją w zgodzie
Wszak wszyscy wzrastają w tym samym ogrodzie
Tuż obok maciejka gęsto się rozściela
Chociaż niepozorna też ma przyjaciela

Nagietka o złocistym kwiecie
Panuje zgoda w tym skromnym duecie
W centrum ogrodu króluje róża
I chociaż krzaczkiem wcale nie jest duża
Czaruje pięknem koloru i kwiatem
Jest skromna nie pogardza ogrodowym światem

Obok róży wyrosła piękna lilia biała
Piękna w prostocie pięknem okazała
Spogląda z góry przyjaźnie łagodnie
Na obok mak czerwony traktuje go godnie
Jak przyjaciela i z wielką godnością
Wszak jesteśmy jednością

Popatrzmy jak żyją kwiaty
W przyjaźni i zgodzie
A my jak żyjemy
Przypatrz się narodzie

Mądrość i zgoda
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Pobladło złote słonko

Osnute chłodem chmur

Opustoszały pola

Nie śpiewa ptasząt chór

Ciszą powiało i smutkiem

Nostalgią dzień się zaczyna

Jeszcze na drzewach drżą

W złocie ostatnie liście

Jarzębin czerwone korale

Świecą jak lampki ogniście

Przypominające lato

W kolorach różnych odcieni

Gorzko pachnące astry

Ostatnie kwiaty jesieni

Wiatr sennie w liściach drzew

Smętną melodię śpiewa

W duecie jak na harfie

Wtórują gałązki drzewa

Październik
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Matka najpiękniejsze słowo

Wielkie jak ocean jak Niebo łaskawe

Cicha i skromna a pełna miłości

Do małej Wsi i do dużej Wioski

Jesteś Wsi Królową łagodna dostojna

W sukni utkanej kwieciem maciejką pachnąca

I taka cicha jak promyczek słońca

Kochasz zwierząt krocie pola las ukwiecone łąki

Kochasz wszelkie istoty kwiaty i skowronki

Łany zbóż falujące sady i ogrody

I te wiejskie sadzawki skromne ciche wody

I kochasz ludzi którzy w pocie trudu

Dla tej Wsi Matki dokonują cudu

By Cię nie zawieść

W podzięce za wszystko sercem dziękujemy

Z maków i chabrów bukiecik kładziemy

Na tej Świętej Ziemi

A cichutki szmer strumyka i ptasząt kapela

Kochamy Cię Matko Wsi — niech Cię rozwesela

Dzień Matki Wsi
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Witaj piękny Bochnie

Wielki Darze Nieba

Cząstką Wszechświata

Wypieściła Cię Matka Ziemia Gaja

Karmił deszcz

Ukołysał wiatr

Umaił kwiat polny

Śpiewem radował skowronek malutki

A ręce ludzkie które o Cię dbały

Twe Boskie ziarno zmieniły w chleb biały

Więc dzielmy sprawiedliwie ten Bochenek chleba

Który jest cząstką ziemi i jest cząstką Nieba

Dożynkowy Bochen Chleba
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Dziękuję Niebiosom

Dziękuję Ci Dobry Boże

Że spotykam dobrych ludzi

I poznałam Kochaną Małgosię

Była jedyną istotą

Nie gardząc moją prostotą

Nie wstydząc się mego pisania

Podała do przeczytania

Na spotkaniu z Wielkim Poetą

Moją prostotę

Czytałam i ręce mi drżały

Obok był Mistrz okazały

A serce waliło jak młotem

Co powie Mistrz na prostotę

Powiedział może z litości

Czy może z serca mądrości

Mam tą niepewność — ale

Powiedział Mistrz — pisz dalej

Więc piszę moją prostotę

Jak mały okruszek Nieba

Taki maleńki prościuteńki

Jak kromka zwykłego chleba

 Dedykuję tą prostotę Małgosi

Spotkanie z wspaniałym Poetą

Panem Krzysztofem Tomaszewskim
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Mądrość skromna i piękna

Prosta i złem nie skażona

Jakże pogardzona

Niesie z sobą miłość spokój dobro ukojenie

Jest jak cichy strumyk jak ocean wielka

Ale któż Cię doceni

Gdy przed głupotą zginamy kolana

W pas się kłaniamy hosannę śpiewamy

I uwielbiamy

Czasem ktoś zawoła

Mądrości chodź z nami

Ale głos zanika w niebycie

Mądrość

Nie pukaj do mych drzwi

Drzwi są otwarte

Czy wnosisz radość czy łzy

Nie pukaj wejdź

Radość ogrzejemy

Smutek utulimy

Drzwi zawsze są otwarte

Nie pukaj

Zaproszenie
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Mądrość z głupotą razem się spotkały

Rzekła głupota starając się być miła

Przyłącz się do mnie razem dobrze będzie

Wszak jestem potęgą wszędzie

A twoich rządów jaka jest skala

Jesteś świecy ogarkiem który tli się ledwie

l dopala

Zginiesz jak samotnik na wielkiej pustyni

Tylko ja głupota mogę cuda czynić

I robić wszystko według mego zdania

Ja rządze ja wybieram ja dyktuje gusty

 Mądrość rzekła skromnie —

 Wiesz dlaczego dzwon głośny

 Bo wewnątrz jest pusty

Spotkanie
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Śniła mi się kraina

Radością przepełniona

Owiana spokojem

Ciszą otulona

Błogosławiona

Życzliwi ludzie o sercach Anioła

Bez złości nienawiści dobroć nieskończona

I wymarzona

O cudna błogości ileż radości było

Skończył się sen

I wróciło jak było

Sen

O mądrości

Czemu nie zawitasz do mnie

Czy mnie opuściłaś

Czy adres zgubiłaś

Zapomniałaś moje imię

Wciąż czekam na Ciebie

Może zapukasz do drzwi

Ja otworzę

Szepniesz - przychodzę

Zaproszenie
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Czy to Twa Boska Wola

Czy jakaś inna siła

Te siedem głównych grzechów

W genach nam umieściła

A skoro mamy je w genach

A geny rządzą nami

To za te siedem grzechów

Dlaczego odpowiadamy

Już na początku stworzenia

Wiemy że Ewa w Raju

Skradła jabłuszko

Z zakazanego drzewa

Nie dosyć że sama zjadła

Adama namówiła

I tak sielanka rajska

Obojgu się skończyła

 1. Pycha

Jeżeli ktoś nazwie nas głupcem

Czy się nie obrażamy

A tak uczciwie mówiąc - wszyscy po trosze go mamy

 2. Chciwość
I znów uczciwie mówiąc - czy ktoś takiego spotka
Który by nie chciał wygrać - choć milion w Toto Lotka

 3. Nieczystość

Jest pewien problem - czy o higienę chodzi

Bo jeśli o higienę - to ona też czasem szkodzi

Siedem grzechów głównych
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 4. Zazdrość

Czy nas nie dręczy zazdrość

Dręczy jak jasna cholera

Gdy sąsiad jest bogaty

A nam bieda doskwiera

 5. Obżarstwo

Powiedzmy sobie szczerze czy to jest jakaś wina

Że chcemy zjeść coś dobrego

I wypić kieliszek wina

 6. Gniew

Gniew to nas wszystkich jest największa wada

Gniewamy się na każdego

Kto z nami się nie zgadza

 7. Lenistwo w służbie Bożej

Długie bezmyślne modlitwy

Prowadzą do niczego

I Święty ich nie słucha

I nawet zmęczą Świętego

Więc Cię prosimy Boże prosimy z serca całego

Spojrzyj na nas łaskawie

I uchroń nas od złego
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Wesoło się dzieje w tej naszej krainie

Wycięli Puszczę

Wybijają świnie

Dużo jest pomysłów i dużo zapału

Dumam kto następny będzie do odstrzału

Żali się chór ptasząt wiewiórka dzik sarna

Jaki los ich czeka jaka dola marna

Co się z nami stanie

Kiedy nam zabiorą ostatnie mieszkanie

Rzecze Pan minister - po co takie nerwy

Na żebry pójdziecie na żebry

Czy już w tym kraju nie ma nic świętego

Macie nie jednego

Po co tyle żalów niepojętych

Macie stado krów świętych

Bajki
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Jest w wiosce Cegłowie taki okruch kraju
Który co niektórzy nazywają Rajem
Nie jest to Raj Niebieski z Adamem i Ewą
W którym to rosło zakazane drzewo
Rodzące cud jabłuszka i węża goszczące
Nie to niewielka przystań o zielonej łące
Polanka otoczona miłym chłodem cienia
Pośród drzew okazałych i pełna zieleni
Nasycona wonią żywic i tchnieniem natury
Delikatnym szumem dochodzącym z góry
Drzew okazałych sięgających nieba
I śpiewu ptasząt cóż więcej potrzeba

Nad wszystkie te uroki przez naturę dane
Na tej to polanie Jadzia i Czesio
Od wiosny do jesieni
Jedzą kolację obiad i śniadanie
Wciąż byłoby dobrze i sielanka trwała
Gdyby ta starość zawitać nie chciała
I do tej przystani i do naszej chatki
Z pozdrowieniem - witajcie moje miłe dziatki
Zawitała starość

A że Goś w dom - Bóg w dom jak przysłowie głosi
Nie można było odmówić gościny starości
I zamieszkała z nami ta nowa kumpelka
Choć nieco kłopotliwa i zawada wielka
Nic na to nie poradzisz tolerować trzeba
Takie są wyroki Niebieskiego Nieba
Z pokorą spokojem i bez żadnej złości
Trzeba przyjąć godnie gościnę starości
I wszystko byłoby dobrze i sielanka trwała
Gdyby ta starość dokuczać nie chciała
Ale ona coraz bardziej jak drapieżne zwierzę
I pamięć i rozum i zdrowie zabierze
Ale mimo wszystko nie ma co się złościć
Takie są smutki i radości objawów starości

Sielanka
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Jeśli Cię nawiedzi smutek jakaś troska boli głowa

Nie używaj żadnych leków

Pędź na Sójkę do Cegłowa

Pełnia szczęścia i radości na tej Sójce właśnie gości

Na stoiskach Miłe Panie polecą Ci różne danie

Są pierożki i paluszki serki kiszka i placuszki

Z przecudownym smakiem Sójki

Chleb ze smalcem i ogórki

Wszelkich wędlin i ciast kupa

Nawet jest wojskowa zupa

A że dusza ma i ciało więc nalewkę doskonałą

W kieliszeczek Pani wleje niech i dusza się pośmieje

Więc dla duszy i dla ciała jest idylla doskonała

Takie są tu dary Nieba że i Viagry nie potrzeba

Kto te wszystkie cuda czynie właśnie Wiejska  

Gospodyni

Za pracę i poświęcenie
Za uśmiech i zmęczenie
Niechaj zawsze słonko świeci
Omijają wszelkie troski
Zdrowia Szczęścia i Radości

Wszystkim Paniom Kół Gospodyń Wiejskich
Życzą serdecznie Jadzia i Czesio Wąsowski

Wesoła sójka
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P.S. Nie zmogą jej trudy
 Nie zmoże moc czarcia
 Bo Polska Baba jest nie do zdarcia

A na placu jest radośnie

Są występy gra muzyka

Tańczą ludzie uśmiechnięci

Pełno dobra życzliwości

I uśmiechu i radości

Tu wypijesz naleweczkę

Tu wypijesz dobrą kawę

Wielka radość jest na placu

Nawet Niebo jest łaskawe

Są dla dzieci karuzele

I atrakcji różnych wiele

Zaś dla Panów ku radości

Chłodne piwko w kuflach gości

Gdyby taka radość i życzliwość wciąż w Narodzie trwała

Cudowna by była Nasza Polska Cała

Organizatorom corocznej Sójki w Cegłowie

 za wiele pracy poświęcenie oraz radość
 w te szare dni —
 serdecznie dziękują
 Jadwiga i Czesław Wąsowscy
    2017r
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Domek niewielki za płotem ścieżka
A przy tej ścieżce mała ławeczka
Na tej ławeczce dziadunio stary
Umieścił piękne natury dary

Cztery gruszeczki cztery jabłuszka
Może się skusi jakaś dziewuszka
Siądzie przy dziadku pogada mile
I uprzyjemni dziadkowi chwile

Siedzi i czeka aż przysnął człeczyna
Nadchodzi właśnie chłopak i dziewczyna
Śmiejąc się mówią popatrz na te dary
Co przygotował pierdoła stary

Myśli że może jakaś dziewuszka
Skusi się na jego cztery jabłuszka
To nie Raj dziadku gdzie głupia Ewa
Skradła jabłuszko z Rajskiego drzewa

Dziś na jabłuszko nie pójdzie dziewczyna
Dobry samochód albo limuzyna
A ty co masz dziadku ubogą rencinę
I na jabłuszko chcesz zwabić dziewczynę

Daj spokój dziadku zwiń ten mały szaniec
Na rozum w głowie odmów różaniec
Podrepcz do babci co w chałupie czeka
Wypij garnuszek gorącego mleka
Powspominajcie po stokroć swe radosne chwile
I to byłoby tyle

Marzenie dziadka
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Była sobie babcia
Babcia starowinka
Na świat spoglądała
Z magicznego okienka

Nie tylko patrzyła
Ale i słuchała
Bo w chałupie babcia
Dobry podsłuch miała

Słyszała jak dostojne kwoki
Rzucają obelgi pod Niebios obłoki
Słyszała jak na wysokiej grzędzie
Kogut wygłaszał swoje orędzie

I odbierał kurom wszelkie prawa głosu
Zbuntowały się kury
Dziobów nam nie pozamykasz
Wszczęły awantury

Dołączył jeszcze kurnik niewielki
Chaos zrobił się wielki
Kogut nastroszył pióra
Zapiał i wyłączył kurniki

Słucha babcia i nie wie o co chodzi
O prymat babciu o prymat chodzi
Każdy kurnik chce rządzić
Zabrakło mądrości

l gdaczą ze złości
Pojęła babcia sytuację trudną
Rzekła - najlepiej wszystkie kurniki
Wywieść na Wyspę Bezludną

Ballada o babci
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Emeryt to ma klawe życie

Nie martwi się o nic

Nie wstaje o świcie

Listonosz emeryturę przyniesie

Ku uciesze

Pogada z emerytem

Co też ma klawe życie

Wprawdzie bez kielicha

O niczym nie powzdychasz

Jak dostaniesz podwyżki troszeczkę

Kup wódki małą flaszeczkę

Zaproś emeryta sąsiada

Wtedy pogadasz

Przypomną się radosne chwile

Dziewczyny jak motyle

Łąka kwiatem usiana

I kupki siana

Dobrze choć po trosze

Przeżyć młodości rozkosze

Jedna maleńka butelka

A radość wielka

Ciesz się emerycie
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Jak będzie podwyżki troszeczkę

Znów sąsiad kupi flaszeczkę

Powróci z wielką radością

Tęsknota za młodością

Więc życzę ci emerycie

W radości przeżywać życie

A kieliszeczek wódki

Rozpędzi smutki

Za wszystko podziękuj Bozi

Alkoholizm ci już nie grozi

I łatwiej jeśli trzeba

Trafić do nieba

Przenosisz się w wymiar inny

Po wódce w świat dziecinny

l nie myślisz o tym

Jak przeżyć za te tysiąc parę złotych

 Emerytko ty też możesz dla zdrowotności

 Wypić kieliszek wina

 Powspominać radosne chwile

 I to byłoby tyle

   Emerytka życzy
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Zebrał się Chór Anielski
I jeden przemówił Anioł
Posłuchajcie Aniołowie
Od wieków śpiewamy to samo

Może by tak wprowadzić
Jakieś inne śpiewanie
Zgodzili się Aniołowie
Niech tak się stanie

I wyruszyli w podróż
Tak może Aniołów połowa
W poszukiwaniu pieśni
Trafili do Cegłowa

Akurat Pani Jola
Dyrygowała chórem
Ustawili się Aniołowie
Niewidzialnym sznurem

W śpiewie zasłuchani
Zapomnieli o zamknięciu Niebios Bramy
Nic to pewien Anioł powie
Prześpimy się w Cegłowie

Z kasetą nagraną śpiewem
Zdrzemnęli się pod drzewem
Gdy słonko oświetliło drzewa
Pofrunęli do Nieba

Więc posłuchajcie w ciszy
Może ktoś usłyszy
Jak śpiewają Anieli
Z kasety którą z Cegłowa wzięli

  Dla Chóru w Cegłowie

Chór w Cegłowie
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W pewnej kawiarence

Kelnereczka mała

Ciut przykrótką spódniczkę

I fartuszek miała

Zachwycała gości

Częścią nagości

Uciecha panów wciąż by jeszcze trwała

Lecz się kelnereczka

W spodnie przyodziała

Odeszli panowie w żalu i udręce

l gości ubyło

W małej kawiarence

Kawiarenka
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Na polskiej biesiadzie jak społeczność w kraju

Wszystkie wiktuały drakę zaczynają

Pierwszy się odezwie pomidor rumiany

Jestem jak Apollo jestem pan nad pany

A na to cebula wielce zagniewana

Ja przynoszę zdrowie jam niepokonana

Teraz jajko wrzaśnie zważcie należycie

Kto jest najważniejszy ja przynoszę życie

Cicho szepcze ciasto zważcie moi mili

Ale nikt nad ciasto życia nie umili

Zaś sałatka wrzaśnie po co krzyku tyle

Jestem najpiękniejsza jestem Wenus z Milo

Kawa się odezwie jestem skromna ciemność

Ale jak ogromną sprawiam ja przyjemność

A na to herbata powiem tylko tyle

Tylko ja herbata cieszę każdą chwilę

W kartoniku soczek jak panna cnotliwa

Nikt jej nie dotyka nic się nie odzywa

Na misce wędlina wielce zagniewana

Przez całą biesiadę jestem nie ruszana

Zaś gorące danie i wszystko co w zupie

To my najważniejsi wszystkich mamy w...

Na wszystkie przechwałki wino się wkurzyło

Bez mej obecności nigdy nie jest miło

Ja przynoszę radość ja rozwiewam troski

Ze mną nie ma stresów

Jestem napój Boski

Satyra na nasze  
odwieczne wady narodowe
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Huknął stół ze złości jak armatnie działo

No zobaczcie wszyscy co się ze mną stało

To przez ten wasz ciężar i niepokój srogi

Wykrzywiły mi się wszystkie cztery nogi

Wysłuchała wszystkich nasza Matka Woda

I rzecze kochani na złość czasu szkoda

Nie ważne kto i co po co ta zawiłość

Najważniejsza zgoda niech zagości miłość

Zniszczcie wszystkie złości wszystkie narzekanie

Niech powszechna zgoda na zawsze zostanie

Nastąpiła zgoda wszak wszystko być może

Jednak ja tę zgodę między bajki włożę

Jak zmienić te wady niech się każdy skupi

Bo Polak przed szkodą i po szkodzie głupi
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Na leśnej polanie zebrał się tłum zwierząt i ptactwa 

Na obradowanie

W głosowaniu tajnym jak z tego wynika

Na przewodniczącego wybrano dzika

Stanął dzik pośrodku głośno chrząknął ryjem

Za moich rządów dopiero pożyjem

Kto pierwszy wystąpi jakie ma życzenie

Do głosu wiewiórka pierwsza się wyrwała

Szanowny dziku ja bym bardzo chciała

Przerwał dzik — nic nie będziesz chciała

Zwiążemy ci łapki nie będziesz skakała

Stanął kret w obronie

Ależ wielki dziku to nie tak być miało

Dzik odrzekł ja decyduje co się będzie działo

Czy ktoś chce coś mówić czy koniec zebrania

Ja chcę coś powiedzieć rzekła piękna łania

Ukróć miły dziku hołoty żądanie

Bo źle się stanie

Chrząknął dzik radośnie ryj podniósł do góry

Czy jest do dyskusji który

Zabrał głos dzięcioł co się z nami stanie

Kiedy wytną lasy i stracę mieszkanie

Ryknął dzik doniośle

Nie rób z tego gratki pójdziesz do sąsiadki

Zebranie na leśnej polanie
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Czy jest jeszcze jakieś żądanie

Ja mam prośbę ochroń nas zajączków

Wybijają wszystkich co się z nami stanie

Ryknął dzik ze złością jesteście za dużą ilością

I nie krzycz na trwogę nic nie pomogę

Głos wszczęła kukułka mnie się dobrze dzieje

Jestem szczęśliwa mieszkań mam za wiele

Teraz lis zabrał głos płaczu bliski

Strzelają w me liski

Rzekł dzik znudzony sam zawiniłeś

Za dużo namnożyłeś

Lis nie wytrzymał i rzecze pomału

Zobacz dziku co cię czeka jesteś do odstrzału

Stanął dzik pośrodku podniósł ryj do góry

Koniec awantury

Żadnych próśb i ględzenia

Ja jestem od rządzenia

Zamknijcie dzioby zamknijcie pyski

Bo koniec wasz może być bliski

A morał z tego wynika

Sami na rządzącego wybraliście dzika
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Pewnego razu w sposób niebywały
Jakiegoś grzybka do lasu
Dziwne wiatry przywiały
Nie wiadomo skąd
Nie wiadomo po co
I wzrastał grzybek z tak wielkim rozmachem
Że stał się lasu postrachem
Składała mu ukłon wszelkość lasu cała
Nawet okazałość dębów też mu się kłaniała

Zbuntował się w lesie malutki robaczek
Ja cię grzybie załatwię
Zobaczysz co znaczę
I tak pomalutku
Bez żadnych osłonek
Zaczął od dołu
Podgryzać ogonek
A kiedy dojdzie już do kapelusza
To Dzięki ci Boże
Cała lasu zgraja
Też mu nie pomoże

I odetchnie las Świeżością Natury
Wiatr zło wywieje
Deszczyk zło wymyje
Słonko las otuli
I znów lasu ożyje

Nazwę ten tego grzybka
Jak z tego wynika
Bał się las ujawnić
To nazwa …….

Ballada o złym grzybku
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Wywiało z kraju przyzwoitość 

Wywiało z wielkim krzykiem 

Wywiało z wszelkich dziedzin 

Szczególnie z polityki

I teraz hulaj swobodo 

Co chce i jak chce postępuje 

Jeszcze by się przydał 

Mały remanencik 

Wyrzucić uczciwość 

Z Polaków pamięci

Mamy wreszcie wolność 

I nic nas nie wzrusza 

Robimy co chcemy 

Czyli hulaj dusza

A że historia tworzy różne cuda 

Może przyzwoitość i uczciwość 

Przywrócić się uda

Nadzieja
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Życie to wielka tajemnica
Pomyślmy sami
U jednych sielanka
U innych tsunami

Jak z tego wynika
Wszystko co istnieje
Ma przeciwnika
Czyli we wszystkim jest równowaga

Dobro i zło
Miłość i nienawiść
Powodzenie i zawiść

Jasny dzień promienny
I noc ciemna
Radość życia
Śmierć i cierpienie
Trwa nieskończenie

Wszystko ma początek
I wszystko koniec
Taki świata porządek
I takie istnienie

Nieskończenie odwiecznie
Trwa cykl tworzenia
l zakończenia

Więc proszę Cię Dobry Boże
Jeśli możesz zrób ten wyjątek
By człowiek pokochał człowieka 
Wszelkość istnienia
I Twoje dzieło tworzenia

Odwieczne Prawa Wszechświata
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Zginęła dobroć z nienawiści 

Zginęła uczciwość w tej krainie 

I miłość zginęła 

Z nienawiści 

Nadziejo i twój los przesądzony 

Tylko pogarda została uświęcona 

Ale kiedyś powstaną jak Feniks z popiołu 

Razem pospołu 

Z prawdziwą wiarą nadzieją i miłością 

Jak długo będziesz patrzył Panie 

Na fałszywe modły i zakłamanie 

Może masz zamknięte Niebios Bramy 

l nie słyszysz Panie 

Miłości wołanie

Uchroń nas od pogardy 

Otwórz Niebiańskie Podwoje 

I niech cud się stanie 

Pośpiesz się prosimy Cię Boże 

Zanim z nienawiści ukrzyżują 

Prawdziwą Wiarę Nadzieje i Miłość

Dokąd zdążamy
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Brakuje mi słów i myśli

I zrozumienia - dlaczego

Taka nienawiść panuje

Do bliźniego

Tyle jest modłów

Pacierzy i dziękczynienia

I nic się nie zmienia

Może zamiast modłów

Dopóki istnieje świat

Przypomnijmy słowo brat

I wiarę w bliźniego

Nienawiść wiatr wywieje

I powiemy Dzięki Ci Boże

Choć jestem jaka jestem

Każdemu drzwi otworzę

Przemyślenie
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Zabito mądrość

Zabito dobroć

Zabito poświęcenie

Cóż jest w cenie

Nienawiść

Głupota

Tępota

Kim jesteśmy

Gdy przyzwolenie dajemy

I jesteśmy niemi

Bezwolni bezduszni

Obudź się miłości

Obudź się mądrości

Bo gdy rozum śpi

Budzą się upiory

l nie ma litości

Ani miłości

Zostaje chłód zimny

Jak lody północy

Ogromnej mocy

Którego promień słońca ogrzać nie może

Czy zechcesz ogrzać ten lodowiec - Boże

Kim jesteśmy
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Dumając kiedyś
Rozmyślałam skrycie
Kto nam dyktuje życie
Akurat zza chmury słonko wyjrzało
Pytam nieśmiało
Powiedz słoneczko
Jawnie nie skrycie
Kto nam dyktuje życie
Rzekło ja jestem światłem i ogrzewaniem
To moje zadanie
Noc ciemna nastała
Więc pytam księżyca
Wybrałaś filozofię marną
Ja jestem tylko latarnią
Pytam gwiazd milionów
Każda się uśmiecha
Bez odpowiedzi echa
Może potęga rzek i oceanów
Odpowiedź poda
Nie podała - szkoda
Kogo jeszcze zapytać trzeba
Rzekł mały wróbelek
Zapytaj Nieba
I spytałam Niebo o świcie
Kto nam dyktuje życie
Odrzekło Niebo

Wielka tajemnica niezbadana
Ciszą owiana

Bez odpowiedzi
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Któż mądrość pokocha

Gdy głupota w modzie

Obudź się Narodzie

Ale się nie budzi

Po co się trudzić

Gdy ma chleb igrzyska

I bez myślenia coś do jedzenia

l ukamienowano mądrość

Światło istnienia

Ukłoniono się głupocie

Bez zastanowienia

Bo wystarczy chleb igrzyska

l coś do zjedzenia

Bez myślenia

Dlaczego?
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Kochajmy ludzi kochajmy człowieka

To słowa Nieba

To serca potrzeba

Nienawiść to pustka

Niczym wypełniona

To Niebo bez słońca

Ciemność nieskończona

To życie bez życia

Beznadziejne trwanie

To umieranie

Złóżmy pokłon Niebu

Za miłości trwanie

Ten największy cud

Dany w posiadanie

Czas płynie szybko

Nie zwalnia nie czeka

Kochajmy człowieka

Kochajmy człowieka

Kochajmy ludzi
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Nieraz mam taką myśl cudną

Chciałabym wyjechać na Wyspę Bezludną

Gdzie nie ma kłamstwa przemocy zazdrości

Życie w miłości

A rozum woła sama

Chcesz Natury poprawić prawa

Tak świat stworzony i wymyślony

Morderstwem się zaczyna

A zatem przemoc rządzi światem

Swoją fantazję schowaj do kieszeni

Nic się nie zmieni

To Natury prawa

To nie sielanka to nie zabawa

To Natura miła

W genach nam umieściła

Walkę o przetrwanie

Jeśli rozumu masz choć odrobinę

Znajdź od świata początku choć jedną krainę

Gdzie mądrość dobro i miłość panuje

Po co fantazjujesz

Takiej krainy nigdy nie było

I nigdy nie będzie

Zawsze i wszędzie

Fantazję schowaj do kieszeni

Nic się nie zmieni

Przemyślenie
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Zapomniano o Tobie Boże

Zapomniano o mocy stworzenia

Wszelkiego istnienia

Nie ma modłów do Ciebie

Nie ma dziękczynienia

Zostałeś Boże samotny

W ciszy zapomnienia

Kocham Cię Boże

W tej samotnej ciszy

Wiem że mnie usłyszysz

Spojrzysz łaskawie

Pobłogosławisz i wybaczysz

Zamieniono Cię Boże

Na różnych świętych i świętości

I płyną modły pobożności

Do ważniejszych od Ciebie

A ja proszę Cię Boże

W serca pokorze

Niech Twój Boski Promień

Serca ogrzeje oświeci

I jak dzieci

Pokochajmy Cię z serca całego

Stwórco Wszystkiego

I spojrzysz na nas łaskawie

I pobłogosławisz

Otulisz miłością i cudowną jednością

Zapomnienie
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Zobojętnieni na piękno

W pogoni gonimy gonimy

Za czym

Oziębły nasze serca

Na piękno natury

Ten cud

Pozostał chłód

I cudny świat pozostał niemy

Tylko bezduszna komórka telefonu

Życie umila

Zniewala

I chłód z sobą niesie

Otępienie serca otępienie duszy

Piękno zagłuszy

Bezwolni uzależnieni

Stajemy się niemi

O cudzie natury

W mroku cywilizacji zimnego istnienia

Pozostajesz w pięknie ciszy zapomnienia

Roboty
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Cisza jest moją modlitwą

W Ciszy rozmowa z Tobą Panie

W Ciszy jest moja spowiedź

I w Ciszy wybaczanie

Błądzące myśli i słowa

Owiane szarą mgłą złości

Wiem, że mi wybaczysz

Wybaczysz z miłości

Pouczysz a ja zrozumiem

I podziękuję w pokorze

Dziękuję za cudowną Ciszę

Za wszystko dziękuję Ci Boże

A kiedy nadejdzie pora

W Ciszę odejście nastanie

Spojrzyj na mnie łaskawie

I pobłogosław Panie

Moja modlitwa
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W moim ogrodzie rośnie lipa

Dostojna piękna

Zielenią otulona

Słonkiem ozłocona

Cichutko szumi

I cieniem otula

Zaprasza w cień ławeczki

Mistrzu Kochanowski pod lipą siadałeś

W cieniu gałązek natchnienia szukałeś

Pisałeś poezje

Wychwalałeś cud życia i piękno natury

Czy te cuda tworzyłeś ze szklaneczką wina

Powiem Ci Mistrzu też siedzę pod lipą

Ogromną rozłożystą piękną okazałą

I dumam Mistrzu tak pięknie pisałeś

A z mojej głowy nic wyjść nie może

Ani poezja ani żadna proza

Więc pytam Mistrzu

Jak to z Tobą było

Było to wino czy wina nie było

Ja próbowałam z winem i bez wina

I nic nie stworzyłam

Musi być inna przyczyna

Rozmowa z mistrzem  
Janem Kochanowskim
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Gdybyś tak szepnął nieco po cichutku

Doszłam do jakiegoś skutku

Wyszeptaj Mistrzu cicho mi do ucha

Twej rady posłucham

I szepnął Mistrz

Do pisania trzeba mieć talent

Dzięki Ci Mistrzu za Twoje przesłanie

Skończę pisanie

Jeszcze nie skończyłem gromko mistrz zawoła

Poezja to nie twoja szkoła

Ale bez poezji jeśli możesz

Trochę serca pobudzić

Słuchają Cię ludzie

To pisz

Choć to nie poezja - pisz z serca

Dziękuję Mistrzu i choć nie poezja

Będę pisać z serca - jak rozkazałeś

  Dziękuję Ci Wielki Mistrzu
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Zakukała kukułeczka zaszumiało drzew listowie

Cicho szepcze wiatr wiosenny 

Polny konik zagrał w kwiecie

Wszystko wokół oznajmiło że to 60 - cio lecie

Niby dużo a tak mało gdzie to wszystko uleciało

Gdzie wspomnienia gdzie marzenia

I co z tego nam zostało

Czemu pędzisz lotny czasie

Co cię zmusza co ci każe

Pędzić w tak szalonym biegu

Zwolnij tempo rozchmurz czoło

I rozejrzyj się wokoło

Spójrz na wiosny czas w rozkwicie

Na tętniące pełnią życie

Na nabrzmiałe pąki drzewa

Ukwiecone majem łąki

Na śpiew ptasząt na skowronki

Niech szum wiatru Cię zachwyci

I cichutki szmer strumyka

Nastaw ucho i posłuchaj nawet polnego konika

Czy to wszystko jeszcze mało

Masz symfonię doskonałą

Więc wołamy co sił da się

Zwolnij biegu lotny czasie

 4 marzec 1957r

Petycja do czasu na 60 - cio lecie
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Dostojna Piękna Dobroć Nieskończona

Choć sponiewierana wyciągasz ramiona

Ożywiasz nas karmisz

l dajesz schronienie

Urzekasz pięknem napawasz radością

I darzysz miłością

Cóż za Twe dobro Ci ofiarujemy

Niszczymy Twe piękno niszczymy Twą duszę

I całe piękno Twojego tworzenia

Ginie wśród śmieci smutku upodlenia

Kochamy Cię Matko Ziemio

Smutna udręczona

Cóż może zwykły człowiek

Kiedy światem rządzi wszechwładna mamona

Ślepa na piękno radość i życie

A kiedy staniesz w Dniu Sądu

Cóż powiesz mamono wielki okrutniku

Może twój wyrok smutny być

I skończysz na śmietniku 

Matka - Nasza Ziemia
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Witamy Cię Zraniona Piękna Puszczo Nasza

Na razie żaden..... cięć Twych nie ogłasza

Choć po wieczność zraniona nie trać swojej Duszy

Wszak wszelkie życie trwa w Twej cudnej głuszy

Jesteś Matką dla nas zwierząt ptactwa 

Wszelkiego stworzenia

Oazą ciepła pałacem schronienia

Obdarzasz wszystkich życiodajnym tlenem

Cóż za Twe dobro Ci ofiarujemy

Bezmyślnie wycinamy ranimy Twą Duszę

Jeśli Ty zginiesz my także zginiemy

Przepraszamy Cię dostojna Królowo i piękna w prostocie

Nie ubrana w klejnoty nie błyszcząca w złocie

Jesteś ponad tym wszystkim niczym nie skażona

Matką nam jesteś Dostojna Matrona

Dziękujemy sercem dobrzy mądrzy ludzie

Za Waszą walkę poniżenie wywalczone w trudzie

Wolność dla Puszczy Wolność dla istnienia

Składamy Hołd Dziękczynienia

Od nas Nieba i Całej Natury - wszak dobroć i serce 

Mogą przenieść góry

Zraniona Puszcza
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Wycinają drzewa

Wycinają lasy

Gdzie uwije gniazdko

Biedny ptaszek

Gdzie wykuje dziuplę

Dla piskląt mieszkanie

Co się z nimi stanie

Zniszczy nas szarańcza

I grozą powieje

Takie będą dzieje

Niszczymy środowisko dla leśnej zwierzyny

Wycinamy dęby sosny i krzaki leszczyny

Gdzie znajdą schronienie pokarm 

Nie ma leśnej głuszy

Czy ktoś tą skargę usłyszy

Czy usłyszy skargę ptasząt i leśnej zwierzyny

Natura to Wielka Żywa Istota

Gdy zniszczymy Naturę

I nas ten los spotka

Skarga
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Położyłeś rękę na mej dłoni

Ciepłem przygasłą

Spojrzałeś w moje oczy nieco przymglone

Nasze twarze przybrały blaski jesieni

Bzu zapach się zmienił

Poszarzał mak czerwony

W naszych oczach jesieni

Wiatr jakoś tęskniej nuci

Jak dawniej nie śpiewa

Zieleń przygasła

Poszarzały drzewa

Radosny śpiew ptasząt przycichł

Wszystko ciszą powiało

Przycichła nasza jesień

Mgłą lekko otulona

Cieszmy się naszą jesienią

Nic wiecznego nie ma

Dzięki Ci Dobry Boże

Że jesteśmy we dwoje

Starość
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Nie żegnam Cię prostoto

Zawsze moją zostaniesz

Otrzymałam Cię w darze

Dziękuję Ci Panie

Jedni dostają srebro

Inni dostają złoto

Ja otrzymałam Ciebie

Moja prostoto

W przyrodzie istnieje równowaga

Taka maksyma złota

Jeśli istnieje piękno

Musi być i prostota

Moja prostota
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Siedzę na ławce w ogrodzie 

Dokoła pachnie zieleń majowa 

Rozmyślam i podziwiam 

Piękno Gminy Cegłowa

Cisza zieleń lasów dokoła 

Widok jak urojony 

I jeszcze melodią dźwięczą 

Dwa wiejskie Kościelne Dzwony

Ktoś nazwał Zieloną Gminą 

Ten mały okruszek kraju 

A może skojarzył sobie 

Z opowieścią Raju

Czasem wśród cudownej ciszy 

Zieleni i ptasząt śpiewie 

Usłyszysz nie jedną opowieść 

I u nas o kuszącej Ewie

To piękno cisza i spokój 

Radość do życia budzi 

Cieszmy się że żyjemy 

Wśród dobrych życzliwych ludzi

Składam Ci zielona Gmino 

Życiem tętniąca 

Pęczek niezapominajek jak Niebo 

W nich mały promyczek słońca

Zielona Gmina
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Pewnego razu
Tak jakoś przypadkiem
Spotkał się Anioł z diabłem
Diabeł zaczął gadkę

Przyjdź piękny Aniele
Podziw swój wzbudzisz
Oglądając wielkich sławnych ludzi

Są tu królowie dostojnicy
Wszelka świta cała
Możesz tu spotkać
Nawet kardynała

Zapraszam na ucztę
Wszak dziś się zaczyna
Może z nami wypijesz
Kieliszeczek wina

Wszyscy radośnie popijają wino
Obok z dziewicą
Lub piękną dziewczyną

Piekło już nowoczesne
I nie ma w nim smoły
Grzeje gaz wesoły

Zobaczysz szanowny Aniele
Jaki u nas tłok
A u Ciebie starych babć niewiele

Wysłuchał Anioł spokojnie bez krzyku
I rzekł - wolę swoje stare babcie
Niż twych dostojników

Rozpostarł skrzydła jak trzeba
I pofrunął do pięknego Nieba

Kuszenie
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Małżeństwo to wielka tajemnica

Dziwi i zachwyca

Czasem piękno nudzi cię

A małżeństwo nie

Choć to nie sielanka

Są upadki i wzloty

To ciężki kawał roboty

Ale pomyślmy chwilę

Z kim pogadasz tak mile

Kto cię pocieszy przytuli

I do snu utuli

Nawet gdy czasem jest burza

Nawet gdy nieraz trzaśnie

Po burzy jest piękna tęcza

I już jest jaśniej

A kiedy nadejdzie starość

W myślach młodość powraca

Dopiero wtedy zrozumiesz

Małżeństwo to ciężka praca

Małżeństwo
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Modlitwa to nie fanfarów granie 
Pokazu Chwała i Chórów śpiewanie

Modlitwa to cichy szept do Ciebie Panie 
To cicha prośba i podziękowanie

Nie w hałasie ale w ciszy 
Nas usłyszysz

Spojrzysz na nas łaskawie 
Wysłuchasz i pobłogosławisz

To jest modlitwa serca 
Modlitwa duszy 
Która góry poruszy 
I miłością spłynie w ciszy głębinie

Modlitwa

Skromny ale jakże Wielki
W mądrości pokorny
Sercem sięgasz Nieba
Płyniesz jak Czysta spokojna rzeka
Nie znasz pogardy człowieka
Dostrzegłeś zło upodlenia
Za dobroć serce i prawość sumienia
Składam Ci Hołd Dziękczynienia
Papieżu Franciszku

Papieżu Franciszku
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Niszczymy Cię Matko Naturo
W sposób niepojęty
Twe piękno dobro i życie
I spokój święty
Niszczymy powietrze wodę
I życiodajną ziemię
Zwierzęta ptactwo lasy
I ludzkie plemię
Ratujmy to piękno i życie
Czy mądrość głupotę pokona
Gdy światem od wieków rządzi
Wszechwładna mamona

Pomyślmy

Tak małe są słowa
By Cię Boże poprosić
I podziękować
O Cud w ważnej potrzebie
Usłysz wołanie Boże
Sercem prosimy w pokorze
Spojrzyj łaskawie
Pobłogosław
I mocą błyskawicy
Tchnij nowe cudowne życie
Dla kogoś kto Ci zaufał zawierzył
I wierzy

Prośba
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Napisałam kiedyś
List prosty do Poetów w Niebie

Pomóżcie mi Cudowni Poeci
Pisać pięknie dla kogoś w potrzebie

Wsłuchali się w Niebie Poeci
W mojej prostoty słowa
Rozmyślali — czy jej pomóc
Czy niech prostotę zachowa

Padł wyrok jednogłośny
Bez jednego sprzeciwu słowa
Niech pisze swoją prostotę
I niech prostotę zachowa

W odwiecznym świata Porządku
Istnieje zasada złota
Gdzie istnieje piękno
Tam musi być i prostota

I dzięki tej ocenie
Tak mi się wydawało
Że pobłękitniało Niebo
I słonko łagodniej spojrzało
Księżyc uśmiechnął się nocą
Gwiazdy poweselały
A wiatr przekazał słowa
Niech pisze prostotę dalej

Więc nie pogardzajcie
Cudowni Poeci
Moją prostotą słowa
Ja inaczej pisać nie umiem
I skończyć jestem gotowa

Prośba do Poetów w Niebie
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Skromna cichutka

Wiatrem otulona

Słonkiem ogrzana

Ciszą uśpiona

Zadumana

Samotna

W tej zadumie ciszy

Może głos mój usłyszysz

Cichutki bez słowa

Sercem rozmowa

Ciszą otuloną

Miłością ogrzana

Bez słów zrozumiana

Samotna przydrożna Kapliczka

Najpiękniejsza Świątynka Świata

Choć maleńka a jakże Ogromna

Jest w Niej wszystko co istnieje

Niebo i Ziemia

Cały Wszechświat i Miłość

I Ty Boże w Tej Świątynce

Mamy Ciebie tak blisko

I nie możemy dostrzec

Serce
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Tak bym chciała ,

Abyśmy byli radośni i szczęśliwi

Uśmiechnięci i życzliwi

Bez żalów urazy

I obrazy

Wolni jak podniebne ptaki

Pod błękitem Nieba

Płynęli życia łódeczką

Łagodnie spokojnie

I świeciło słoneczko

Pachniały kwiaty

Lśniła rosa na trawie

I niebo było łaskawe

A księżyc świecił jasno

Tylko dumam

Czy nie jestem fantastą

Życzenie
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To cichy wiatru szum

Świerszczy granie

Słowiczy trel

Cichy listków szmer

Nocny śpiew

Z daleka gdzieś

Wieczorny Dzwon

Echem wśród pól i łąk

Niesie melodii ton

Wieczorną pieśń

Cudownych dźwięków granie

Melodią otulanie

Zasłuchał się księżyc zadumał

Lekko światłem błysnął

I przysnął

Przysnęły gwiazdy zasłuchane

W cichą wieczorną melodię

W ciche wieczorne granie

Wieczorne melodie
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Na skraju lasu

Tuż przy drodze

W zadumie ciszy

Samotna mogiła

Cichutka skromna

Jak gdyby niczyja

Ukołysana lekkim szumem wiatru

I ptasząt śpiewem

Śpi cichutko

Pod brzozowym drzewem

Może się brzozie żali

Może z uśmiechem

Opowie swą historię

Leśnym echem

Prosta zwykła mogiłka

Z niewiadomą istotą

Nie jesteś samotną

W tej pięknej ciszy

Wszystko Cię kocha

I twój szept słyszy

Tu masz najpiękniejsze Niebo

Samotna mogiła
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Na granacie nocnego Nieba

Gwiazd złotych świecą tysiące

A księżyc złoty jak pasterz

Pilnuje na nocy łące

Pilnuje i liczy dokładnie

Która z gwiazd nocą spadnie

Może księżyc z gwiazdami pogada

Cichutko zanuci

Chyba gwiazd nie smuci

Bo mrugają wesoło

I świecą radośnie

Tylko nie wiem

Czy śpiewają

Rozmawiają

Czy tylko nucą

Myślę że żyją w zgodzie

Gwiazdy w tej Nocnej zagrodzie

Noc
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Nadchodzi Wiosna

Cicha radosna

Piękna w zachwycie

Pobudza życie

Po zimie senna

W siłę brzemienna

Roztacza piękno dokoła

Pękają pąki kwiatów drzewa

Nieśmiało jeszcze chór ptasząt śpiewa

A zapach wiosny

Jak uśmiech radosny

Tchnie nowe życie

W zachwycie

Jak wiosny dzwonek

Śpiewa skowronek

Pieśń radosną

Witaj Wiosno

Powitanie



87

Raz wielka rzeka

Strumykiem pogardzała

Popatrz jaka jestem wielka i okazała

A ty strumyku nawet nie rzeczka

Jak cienka wstążeczka

To prawda rzekł strumyk

Ale gdyby nie małe rzeczki i strumyki

Byłabyś nikim

A morał z tego wynika

Nie pogardzaj rzeko strumykiem

Pogarda
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Gdy jesteśmy szczęśliwi

Wszystko się uśmiecha

Błękitne niebo

I słońce gorące

Nocny księżyc

Gwiazdy mrugające

Poranek mgłą otulony

Jeszcze uśpiony

Szumiące drzewa

Wiatrem kołysane

Łąki kwiatami usłane

Życzliwi ludzie

Tylko niech to będzie radość

Bez złudzeń

Radość
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Jest taki kraj nieduży

Gdzie wiosną rozkwita życie

Słonko o świcie

Budzi wszelkość istnienia

Do odrodzenia

Obudź wiosno nasze serca

Niech zakwitną kwiatem piękności

A ziemia będzie oazą miłości

Bądźmy dla siebie życzliwi

Podajmy sobie ręce

Jesteśmy tylko człowiekiem

Nikim więcej

Uśmiechnie się do nas Niebo

Słonko miłość ogrzeje

Wiatr otuli radością

Księżyc jasnością

Zginie nienawiści moc ciemna

Zabłyśnie Nadziei Jutrzenka

Ogrzeje serca miłością

I mojej Ojczyzny

Zagoi nienawiści blizny

Nadzieja 
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Pewnego razu w sposób niebywały

Mądrość z głupotą

Razem się spotkały

Mądrość skromna cichutka

Jakby w kącie stała

Głupota szalała

Obdarowana kunsztem słowa

Na wszystko gotowa

Chwaliła się obiecała rozdawała

Tego co nie miała

Uznana za dar święty

W sposób niepojęty

Poklask zdobywała

Szalała

A mądrość rzekła skromnie

Nie mam za wiele

Ale równo wszystkim podzielę

Słowa odbiły się echem

Tłum wybuchł śmiechem

Po co nam mądrość w cnocie

Gdy wszystko mamy w głupocie

Głupocie niech będzie chwała

I mądrość samotna została

Spotkanie
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Dzień każdy niech będzie radosny

Jak uśmiech wiosny

Nocą słowik zanuci

Cudownej tonacji echem

A księżyc władca nocy

Niech zauroczy

I ciszą ukołysze

Świt powita słonkiem

Ranek śpiew skowronka obudzi

Do pracy

Wśród życzliwych ludzi

Życzenie
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Kiedy starość przychodzi

Jak dobrze stanąć przy sobie

Za rękę potrzymać

Powspominać

Radosne chwile

Cud wiosny kwiaty motyle

Gorące lata

W cieniu wspomnienia

Jesień w zadumie

I święta Bożego Narodzenia

Jeszcze trochę przygasłych wspomnień zostało

Choć mało

Ale cieszą szarość starości

Wspomnienia młodości

Wspomnienia
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Ukołysał las

Wiatr leciutkim tchnieniem

Otuliło słonko

Złocistym promieniem

Cichutki szmer listków

Jak zwiewna muzyka

Otula las spokojem

I śpiewem słowika

Delikatną woń

Wiatr lasem rozściela

Zapachem mchu paproci

I leśnego ziela

Las



94

Pewnego razu

W sposób niebywały

Kwiaty w ogrodzie

Małą sprzeczkę miały

Który kwiat piękniejszy

I sprzeczka by trwała

Ale do ogrodu

Mądrość zawitała

I rzekła

Wszystkie kwiaty są piękne

Piękne nieskończenie

Ale piękno trwa krótko

I zauroczenie

Przekwitną przyschną

Pochylą głowę

Wszystkie kwiaty są jednakowe

Nikt już nie podziwia

Nikt się nie zachwyca

I nikną w świetle księżyca

Więc cieszcie się sobą

Żyjcie w przyjaźni i zgodzie

Wszak wszyscy jesteście

W tym samym ogrodzie

Pewnego razu
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Oczyśćmy nasz Dom Ojczysty

Z pogardy zakłamania nienawiści

Wybielmy wapnem ściany

Nasz Dom Ojczysty nasz Dom Kochany

Niech będzie skromny ale czysty

Podajmy wszyscy ręce

I w podzięce

Zaśpiewajmy pieśń o miłości

I popłynie pieśń do Nieba

Otworzą się Niebios Bramy

Może w tej Bramie staniesz Boże

Popatrzysz łaskawie

I pobłogosławisz

Nasz Dom
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Pozdrawiają Cię Kraju Ojczysty

Te wiejskie chaty

Bzami umajone

Zielenią otulone

Z gniazdkami jaskółek pod dachem

Kwieciem i wiosny zapachem

Pozdrawiają pięknem ciszy

Wiatrem kołysane

Pola łany zbóż

Wiejskie strumyki

I nocny śpiew słowików

Pozdrawiają Cię Ojczyzno miasta

Góry rzeki doliny

O Kraju Ojczysty

Bądź skromny ale Nasz czysty

I uśmiechnie się Orzeł w Koronie

A sztandar nasz Biało Czerwony

Powieje radością

Podajmy wszyscy ręce

I w podzięce

Nasz Hymn Wolności Razem Zaśpiewajmy

Moja Ojczyzna
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Sercem jak pieśnią złotą

Proszę Cię Boże z prostotą

Oczyść Kraj Ojczysty

Z zakłamania i nienawiści

Błyskawic blaskiem i pioruna gromem

Przywróć mądrość uśpioną

A dzwonów głosem czystym

Oczyść z nienawiści

A kiedy mądrość się zbudzi

Niech rządzą dobrym sercem ludzie

Wszyscy równi w każdej sprawie

Prawo niech stanie się prawem

Niebo nam uświęć błękitem

Niech wstanie cudownym świtem

I cud się stanie

W miłości pojednanie

Prośba
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Na ukwieconej łące

Pachnącej

Przysiadł smutek

Popatrzył

Roześmiał się

Uradował pięknem

l odszedł radosny

Podana ręka w potrzebie

To cząstka Nieba

Promyk słońca

I wiosna pachnąca

Radosne serca drżenie

Smutku ukojenie

Wspomnienia jak wędrowne ptaki

Odlatują

Wracają

Czasem cieszą

Albo żalem dźwięczą

Otulone nicią pajęczą

Pozostają

Małe formy
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Jak słodkie jest kłamstwo

Jak gorzka prawda święta

Jaka moc niepojęta

Owładnęła serca i duszę

I cieszy bez prawdy wzruszeń

Skąd źródło mocy kłamstwa trwanie

Dano nam w posiadanie

Kim jesteśmy

Rzekł diabeł do Anioła

- No nie wiem czym to Niebo tak Cię urzekło

Popatrz — większość ludzi woli moje piekło

To prawda rzekł Anioł spokojnie bez złości

Ale Ty nie znasz Potęgi Miłości

Spotkanie Anioła  
z diabłem
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Raz głodny kotek

Złapał myszkę małą

Cieszył się bardzo

Że mu się udało

Rzekła myszka nie zjedz mnie miły kocie

Powiem Ci największą mądrość na świecie

Głodny kot z godnością

Pożarł małą myszkę

Razem z jej mądrością

Bajka

To pustka głucha

Bez dźwięków mowa

Ciszy rozmowa

Wspomnienia wiatrem rozwiane

Zapomniane

Łza cicha spod powiek spływa

Może ktoś otrze

Poda ręce przytuli

I przemówi słowem

Samotność
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W różne kolory przyodziana

Raz jaśnieje blaskiem kolorów

Raz w szarość odziana

Czasem kapryśna

Igra z lekkim wiatrem

Ukołysa drzewa

Czasem hula z szalonym wiatrem

Strugami deszczu bezlitośnie zlewa

I smutkiem oplata

Przygaszone ostatnie kolory i zapachy lata

Albo mglista kapryśna

Zrasza szarą mgiełką

Jak welonem

Ziemię uśpioną

Czasem w zadumie ciszy

Słucha cichą muzykę

Gałązek drzew granie

Żółtych listków opadanie

I ukojona ciszą zasypia

Jesień
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Piękno to lazur Nieba

Błyszcząca rosa na trawie

Wiosenna zieleń

Lecące żurawie 

Piękno to dobroć serca

Ciszy ukojenie

To cud natury

I wszelkie istnienie

Piękno to życzliwość

Podana ręka w potrzebie

Uśmiech radosny

Jak powiew wiosny

Piękno to miłość

Żar serca uniesienie

To cudu istnienie

Piękno 
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Życie bez marzeń

To pustka jałowa

Choć bez słowa

Kształtują nasze życie

W smutku i zachwycie

W samotności marzą o miłości

Kwiecie konwalii zapachu róży

Dalekiej podróży

Z bliskim obok siebie

O błękitnym niebie

Oceanów szumie

Ciszy w zadumie

Nie tknięte zakazem

Milczeniem i zniewoleniem

Nocą zasypiajmy z marzeniami

Niech zawsze będą z Nami

Marzenia
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Kochajmy wspomnienia

Szanujmy wspomnienia

To część naszego istnienia

do przemyślenia

To nasze troski

Radości

Mądrości i miłości

To nasze życie

W smutku i zachwycie

Mgiełką owiane

Niezapomniane

Wspomnienia

Kocham Was i Cudowną Poezję

Która mocą słowa może przenieść góry

Albo lekka jak motylek

I słodka jak nektaru trunek

A moja prostota

To jak zwyczajny wiejski bimber

Na wszelki frasunek

Kochani Wielcy Poeci
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Mistrzu z dalekiej Krainy

Opuściłeś ciche wioski

I ten Kraj rodzinny

Zielone łąki kwiatami usłane

Łany zbóż falujące

Chabrami przybrane

Ciche leśne strumyki szemrzące

I wierzby płaczące

Cudowne ukwiecone wiosny

Śpiew ptasząt radosny

Gorące lata i złote jesienie

I zimy wspomnienie

Myślę że tęsknisz skoro powracasz

Może wspomnienia dziecinnych lat

Powracają jak bajkowy świat

Niezapomniane

Więc czasem w swej Poezji Prozie

Wspomnisz może

Tak prosto i swojsko

Kocham Cię Polsko

 życzy prosta i swojska

 Jadwiga Wąsowska 

     27 sierpień 2019 r.

Do Mistrza Pana  
Macieja Patkowskiego
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Mistrzu pochwało mądrości
Prześmiewco głupoty
Masz dużo roboty

Powiem Ci Mistrzu do ucha
Mej rady posłuchaj

Głupota jest niezniszczalna
Czerpie moc z zakłamania
I te dwie durne siły
W genach się zagnieździły

Nieraz zdarzają się cuda
Mistrzu może i Tobie się uda
W humoru zapale
Przeciąć genetyczną spiralę

I cud się stanie
Mądrość nastanie
Wiara czyni cuda
Może Ci się uda
I bez hałasu zostaniesz Bohaterem Wszechczasów

Więc żyj Mistrzu w Zdrowiu Sto Lat i więcej
Za muzykę i humoru słowa
Życzy i dziękuje

 Jadzia z Cegłowa

 P.S. Przybywaj czasem Mistrzu
 W te wiejskie chałupy
 Nie wszystko jest jeszcze do .... zapomnienia.

            1 październik 2019  r

Dla Mistrza  
Pana Daukszewicza
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Spotkanie słonia z mrówką
Stanęła mrówka przed słoniem
W pokornym ukłonie
I rzekła — Wspaniały Mądry Słoniu
Wysłuchaj mrówki pokłonu
Rozum mój niewielki
Ale bez przesady
Udzielę Ci pewnej rady
Choć jesteś Oceanem Mądrości
Czasem w małej głowie
Zagości mądre przysłowie
Rzekła mrówka do słonia
Słoń cierpliwie wysłuchał
Spojrzał
Pięknie podziękował
Mrówkę ucałował
Dobrze że nie przydeptał
Byłoby po mrówce
I kto Kochani Moi
Pisałby dla Was wiersze
Życie zatruwał
W obłokach fruwał

Chyba Niebiosa Łaskawe
Przyjrzały się całej sprawie
I Słoń Wielki Wspaniały
Odjechał w Blasku Chwały

I mrówki nie przydeptał
    1 październik 2019 r

Spotkanie z Mistrzem  
Daukszewiczem
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Nie potępiajmy nikogo

Rozważmy cicho i skrycie

Czy ktoś nam dyktuje życie

Czy sami je stwarzamy

Trudno być sędzią dla siebie

Zajrzeć w głąb serca sumienia

Trudno jak bardzo trudno

Zrozumieć istotę istnienia

Myśl błądzi jak w lesie zgubiona

I ścieżki znaleźć nie może

Szuka wciąż błądzi i szuka

Pomóż odnaleźć Boże

Gdy serce cisza otuli

Zabłyśnie iskra miłości

Odnajdziemy zaginioną ścieżkę

Bez nienawiści i złości

Śpieszmy się kochać ludzi
Tak szybko odchodzą — ks. Twardowski
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Skromny i prosty

Nie wyniosły

Nigdy nie grzmiałeś nienawiści głosem

Przybliżałeś Niebiosa

Dla wszystkich bez wyjątku

Jak promyk słońca

Oświetlałeś drogę miłości

Do jedności

Obce Ci było potępienie

I zniewolenie

Świeciłeś jasnym promieniem

Bez nienawiści cienia

Miłością była Twa droga

W każdym człowieku

Widziałeś Boga

I teraz z Nieba wołasz

Kochajmy się wszyscy

Bez nienawiści. 

Kochany Księże Mistrzu Cudownej Poezji

I humoru finezji — napisałeś

 Kto ten głaz kolosalny na grobie położył
 Żona — boi się żeby mąż nie ożył

Kochany Księże

Dopisałam od siebie — 

Wiem że nie pogniewasz się w Niebie

Kochany Ksiądz Twardowski
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Spojrzał mistrz na nas z uśmiechem

I odbiło się echem:

 Pamiętaj grzeszna istoto
 Daję Ci pewną przestrogę
 Po drugiej stronie życia
 Za ucho pociągnąć Cię mogę

Kochany Księże

Po tej drugiej stronie

Będziesz miał do pociągnięcia za ucho

Bardzo długi ogonek

Mnie też nie ujdzie na sucho
Stanę w ogonku
I nadstawie ucho

Prawdziwa świętość

Prawdziwa świętość jest bez pragnienia

Chwały pomników i dziękczynienia

Wielbienia i wyniesienia

Prawdziwa świętość to prostota

Dobroć miłości

Bez okazałości

Cichutka skromna

Pełna miłości samotność

I to jest świętość.

Kochamy Cię Papieżu Franciszku

 Proszę Cię sercem w pokorze
 Uchroń od Bałwochwalstwa Boże
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Usiądź zmęczony wędrowcze

W cieniu drzewa

Otulony ciszą cienia

Listków drżenia

Może jak Budda doznasz Oświecenia

Wolność i miłość oświecą twe zmysły

I umysł jasny spokojny czysty

Ujrzy piękno Nieba

Cóż więcej trzeba

Pokłonić się drzewu

Objąć podziękować

Poczuć Jego tętno

l w ciszy wyzwolony

Z miłością wędrować

 Przez życie

Błogość
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Nad cichą rzeką

Mieszkał człowiek stary

Rozmawiał z rzeką

I rzece się żalił

Samotność i starość bardzo go gnębiła

Skarżył się rzece

Rzeka przemówiła

Nie jesteś samotny

Rozejrzyj się wkoło

Masz drzewa ptaki

Słonko księżyc gwiazdy

Ja do ciebie wołam

Ja Ciebię słyszę

Usiądź porozmawiaj ze mną

Wsłuchaj się w szum rzeki

Jak piękną może być nasza rozmowa

Nawet bez słowa

W tej pięknej ciszy

Ja Ciebie ty mnie usłyszysz

I odtąd już człowiek stary

Rzece się nie żalił

Czuł z rzeką jedność ciepło życzliwość

Bez słowa

Najpiękniejsza rozmowa

I razem w szczęściu i radości

Dożywali cudownej starości

W ciszy rozmowa
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Młodość ze starością się spotkały

Młodość jak wiosna radosna

Starość jak jesień nieco otępiała

Dziwi się młodości

Swą już zapomniała

Młodość spogląda na starość

Wierzy że starą nie będzie

I obie są w błędzie

Spotkanie

Ten Dzień to Wielkie Święto

Święto radości

Serca biją jednym rytmem

Rytmem miłości

I Błogosławi Bóg z Góry

To Cudowne Zjawisko

Szkoda, że tylko ten dzień

Jesteśmy ze sobą tak blisko

Nie zniszczy Cię nienawiść

I złowrogie moce

Jesteś Oazą Miłości

Orkiestro Świątecznej Pomocy

Wielka Orkiestra  
Świątecznej Pomocy
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Szaleje postęp techniczny

Zobaczmy co nas czeka

Robot ma przewyższyć mądrość

I rozum człowieka

Staniemy się robotem

Nieczułym na łzy cierpienia

Jak głaz kamienia

Czy robot o sztucznej mądrości

Nauczy miłości

Gdy serce i dusza zraniona

Pocieszy przytuli

Otoczy ciepłem w ramionach

Więc pomyśl robotów twórco

Gdy spotka Cię ból i tęsknota

Czy ciepło serca i dłoni

Zastąpi zimno robota

Twórz dalej swe oziębłe twory

Inteligencję sztuczną w bycie

Aż zniszczysz dobro i miłość

Bez których — cóż warte życie

Wielka niewiadoma
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Stanął w progu
Człowiek ubogi
O chleb prosi
Człowiek bogaty
Za drzwi wyprosił
I chleba nie dał
Różne są w życiu losu koleje
Kiedyś sam stanął w drzwi progu
Wyciągnął rękę o chleb poprosił
I chleb otrzymał

Zrozumiał jak niewiele trzeba
Docenić wartość jednej kromki chleba

Prośba

Wszystko przemija
Zapach kwiatów
Powiew wiosny
Gorące lata
Złote jesienie
I zimy wspomnienie
Piękno radość życia
Troski zmartwienia
Wszystko płynie nieskończenie
A my ciągle czekamy
Na nasze wiosny
Choć życie przemija
Jak chwila

Przemijanie
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Umartwiał się biedak

Pił wodę nie jadł tłuszczu i mięsa

Smutno się wałęsał

Żył o wodzie i chlebie

By być w Niebie

Wszystko widział w ciemnych kolorach

Modlił się od rana do wieczora

I byłby się zagłodził

Ale mu Pan Bóg przeszkodził

I rzekł — ten świat jest cząstką Nieba

Umartwiać się nie trzeba

Ciesz się raduj

Pokochaj piękno

Bądź życzliwy dla ludzi i wszystkiego

Tu też masz Niebo

Daremny trud
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Starość jak różną bywasz istotą

Czasem jak przydrożne drzewo

Wiatrem targane

Deszczem zraszane

Ciszą owiane

Samotne

Nieraz bywasz jak brzoza złamana

Którą ożywia ostatek korzenia

Cierpienia

Bywasz i ciszą ciemną nieskończoną

Bez gwiazd i słońca

Czasem czekasz końca

I światła jasności

Albo gromem trzaśnie i zgaśnie

Starość



119



120

Posłuchajcie leśnego Koncertu lata
W Wielkiej Auli świata
Wyłożonej zielenią mchu i paproci
Słonko jak lampion ozłoci
Wirtuozów granie
I leśne śpiewanie

W szumie drzew
Dźwięczy ptasząt śpiew
Do taktu dzięcioła pukanie
Wspólne granie

Czasem cichnie muzyka
Szmerem zagajnika
I pluskiem strumyka

Ciszę ożywia
Kukułek kukanie
Odgłos dzikiej zwierzyny
I żab rechotanie

Wiatr igra gałązkami drzew
Jak na harfy strunach
Otulone wszystko
Delikatnym echem
I wiosny uśmiechem

Noc gasi symfonii tony
Tylko słowik nie uśpiony
Cudownym trelem
Drzew leciutkim szmerem

Ciszy ukojeniem
Do snu las otula
Ciepłym wiaterkiem ukołysze
Leśne śpiewanie
I orkiestry granie

Leśna Symfonia
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Wpisane w pejzaż naszej Krainy

Wierzby przydrożne

Samotne płaczące

Nad rzeką szumiące

Wszystkie nasze

Takie swojskie polskie

Wiosną srebrnymi baziami przystrojone

Zielenią przyodziane

Rozśpiewane chórem ptasząt

Zasłuchane radosne

Czasem deszczem i wiatrem smagane

Zapłakane

Blask słońca radość przywraca

I cichą muzyką dźwięczną

Otulone jak nicią pajęczą

W wieczornej ciszy

Zasypiają razem

Z gniazdkami ptasząt

Wierzby
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A kiedy nadejdzie chwila

Ta ostatnia

To ostatnie tchnienie

Ujrzymy film życia

I przemyślenie

Kim byliśmy

Nie ważne kim jesteśmy

Nie liczy się czas wieku

Wystarczy być zwykłym

Dobrym uczciwym człowiekiem

W tą ostatnią nieznaną podróż

Nic nie zabieramy

Życie jest takie krótkie

I koniec nie zbadany

Podajmy rękę w potrzebie

Życzliwość niech rozkwita kwiatem

Cieszmy się każdą chwilą życia

I tym cudownym światem

Do przemyślenia
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Proste jest moje pisanie

Proste jest moje pisanie

Jak kwiatek rosnący przy drodze

Jak szary polny kamyk

Których nie dostrzega przechodzeń

W prostocie chciałabym przekazać

Piękno pól lasy zielone

Radosny śpiew ptasząt

I ciche strumyki uśpione

Chciałabym przekazać miłość

Ten najpiękniejszy Dar Nieba

Słowami wyrazić nie umiem

Miłość to serca potrzeba

I jeszcze chciałabym przekazać

Że kocham wszystkich i wszystko

Przyjmijcie moją prostotę

Skromną prostą czystą

Gdy ujrzysz przypadkiem kamyczek

Przydrożny kwiatka skromność

Pomyśl świat wszystko otula

I piękno i ułomność
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Usiedli raz dwaj staruszkowie

Przy kieliszeczku wina

Prowadzili rozmowę

Jaka jest przyczyna

Samotnej starości

Opuścili sąsiedzi

Opuściło zdrowie

Ale czemu opuścił Pan Bóg

I zastało pustkowie

Nagle usłyszeli głos

Tak jakoś z daleka

I ujrzeli tuż obok

Starego człowieka

Nigdy Was nie opuściłem

Zawsze z Wami jestem

I zawsze byłem

Usiadł z nimi przy stole

I żeby przerwać ciszę

Poprosił o przyniesienie

Do wina trzeci kieliszek

Spotkanie z Panem Bogiem
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I zajaśniało słonko

Rozjaśniło Niebo błękitem

Znikł smutek i trwoga

Poznali Boga

Rzekł Bóg

 Nie opuściłem Was nawet chwilę

 Tylko dostrzec nie możecie

 W tym rozpędzonym świecie

I radość spłynęła wielka

Opustoszała butelka

Przestali się smucić

Że Bóg ich porzuci

A na stole oprócz wina małej buteleczki

Zawsze będą stały trzy małe szklaneczki



126

Powiał wiatr wiosenny

Wśród chabrów maków i żyta

Potrącił drzew listkami

I niby niechcący

Kołysze kwiatów pąki

W małej sadzawce

Jak w lustrze

Przejrzał się ukołysał

I zapadł w senną ciszę

Wiosenny wiatr

Życzliwość to powiew wiosny

Świeci blaskiem słońca i księżyca

Zapachem bzu jaśminu i maciejki

Wiatrem ukołysana

Deszczem zraszana

Dzwoni serca dzwonem cichutko

By nie zbudzić smutku

Życzliwość
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Damska torebka to zbiorowisko

Znajdzie się wszystko

Są klucze i zdjęcia

Komórka

Grzebień puder i szminki

Tusz do rzęs

I małe pralinki

Paragony po zakupach

I guma do żucia

Tabletki od bólu głowy

Notesik z zapiskami

Długopis i husteczki

Kwit do zapłacenia

Kanapka do zjedzenia

Kartka z zakupami i zakupy

No dopiszcie sami

Bo sama nie zliczę

Ile tam jeszcze doliczeń

To wszystko codziennie dźwiga słaba płeć

Dźwigając to wszystko

Zmęczył by się

Największe chłopisko

 A Kobieta — nie

Damska torebka
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Raz w miesięczny wtorek

W pięknej Bibliotece

Małgosia przemiła

Koło Literackie

Dla nas urządziła

Dokarmia nas wiedzą

Dokarmia mądrością

I chroni nasz rozum

Przed wczesną starością

Tematy ciekawe

Mądrej wiedzy tyle

Cieszą każdą chwilę

A że towarzystwo już trącone wiekiem

Trzeba porozmawiać

Jak człowiek z człowiekiem

Ciepło i serdecznie na tematy różne

Nawet i próżne

Przy kawie herbacie

Pogadamy mile

I tak zakończamy

Literackie chwile

Miłe spotkania
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Na rozstaju dróg

Na rozstaju dróg

Wśród słońca promieni

Na ziemi

Mądrość siedziała

Czekała

Może ktoś przyjdzie porozmawia

O radę poprosi

Ale się nie zgłosił

Ludzie omijali tłumnie

I szli dalej

Gdzie na wysokim tronie

W koronie

Głupota siedziała

I rozdawała stanowiska rady pochwały

I układy

Chórem dziękowano głupocie

Za owe dobrocie

A mądrość czekała czekała czekała

Może się kiedyś doczeka

Zwykłego mądrego człowieka
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Chcecie wierzcie czy nie chcecie

Krasnoludki są na świecie

Jak wytłumaczyć się uda

Gdy dzieją się takie cuda

Zginęły nowe skarpetki

I do golenia żyletki

Nawet patelnia mała

Gdzieś się schowała

Albo zeszyt i ołówki

Wpadły do lodówki

I wiele innych rzeczy

O Wielkie Nieba

Leżą gdzie nie trzeba

Może wreszcie uwierzyć chcecie

Krasnoludki są na świecie

A mąż puka się w głowę

To nie skrzaty

To my dwa stare wariaty

Krasnoludki są na świecie
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Zaproś mnie łąko zielona

Zaproś łagodna rzeko

Daleko od złego wrzasku

Daleko

Zaproście mnie drzewa zielone

Łagodnym szumem listowia

Może się uchronię schowam

Od złych wydarzeń

Zaproście mnie polne kwiaty

Piękne w swojej prostocie

Upojona Waszym pięknem

Zapomnę o głupocie

Tak chciałabym w ciszy

Usiąść na zielonej trawie

Wsłuchać się w szept wiatru

I podziwiać Niebo łaskawe

Prośba
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Kobieta niby postać mała

Z żebra Adama powstała

A jak wyewoluowała

Jak dzieło sztuki

Włosy z peruki

Twarz botoksem nadziana

I umalowana

Sztuczne piersi jak dwa jabłuszka

Pośladki też sztuczne jak gruszka

Aby pokazać swe cuda

Coraz wyżej odsłania uda

A morał z tego wysnujmy

Kobiety nie ewoluujmy

Bo nie wiem czy bić brawo Kobiecie

W tym nowoczesnym świecie

Czy tęsknić za naturalną Ewą

Stojącą z jabłuszkiem pod drzewem

Ewolucja
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Ogarnęła światem wszechwładna zaraza

I prze z całą siłą niczym się nie zraża

Bezwzględna okrutna zbiera żniwo krwawe

Jak zabawę

Czy to Ludzka nienawiść siłę twą wznieciła

Czy dołączyła jeszcze jakaś inna siła

Że działasz z taką mocą

Zginiesz zarazo zginiesz własną bronią

Obudziłaś potęgę miłości uśpioną

W sercach ludzkości

I zakwitnie miłość odrodzona

Świeża czysta i złem nie skażona

Zniszczy cię zarazo

Będzie to największy cud

Ogrzejemy serca chłód

Podamy wszyscy ręce

I w podzięce zaśpiewamy

Najpiękniejszą pieśń o miłości

Bez nienawiści i złości

Niech ta pieśń trwa wiecznie nieustannie

Świata wiekiem

I pamiętajmy — wszyscy jesteśmy tylko zwykłym

Człowiekiem

Zaraza
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Nie wszystko co świeci

Jest prawdziwym złotem

Czasem warto spojrzeć

Na zwykłą prostotę

Nie urzeka pięknem

Poezji polotem

Ale czasem warto

Pokochać prostotę

Prostota to życzliwość

To serca potrzeba

Jak maleńki promyczek

Jak okruszek Nieba

Dedykacja 
Tą prostotę dedykuje Panu Tadeuszowi
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Nie urzeka pięknem

I poezją słowa

Jest prosta skromna jak wróbelek szary

Ale niesie z sobą proste serca dary

Ciepło miłość i w sercu nadzieje

I chociaż czasem chłodnym wiatrem wieje

Ożywia miłość

Nie budzi zwątpienia

Nie zna pogardy

Nie zna potępienia

Taka zwyczajna jak polne kamienie

Zimne zewnętrznie

W środku ciepłem płonie

Ogrzeje serca proste ludzkie dłonie

Otuli ciepłem miłością ogrzeje

Przynosi Spokój

I niesie Nadzieje

Posłuchajcie głosu  
mojej prostoty - to ja
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W poprzedniej książeczce napisałam moje pożegnanie

Może Pan Bóg łagodnie spojrzał na nie

I na poprawę zostawił

O Panie

To nie takie proste ludzkie poprawianie

Jak trudno wyrzec się różnych skrajności

Pogardy nienawiści złości

I zamienić na miłość

A że jestem baba zawzięta

Może w sposób niepojęty

Spróbuję zawalczyć o Ten Pokój Święty

A jeśli jeszcze Boże spojrzysz na mnie łaskawie

Będę się starała i może poprawię

Prośba
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Jestem prostotą jak bochenek chleba

Wyrobiony dłonią w piecu upieczonym

Jestem wróbelkiem który smutno śpiewa

Nad gniazdkiem zniszczonym

I drzewem jestem drżącym w czasie burzy

Nikłym światełkiem odbitym w kałuży

I smutną trawą skoszoną na łące

Z kwiatami tysiącem

Jestem księżycem nocą otulonym

I słonkiem ciemną chmurą przysłonionym

Jestem tęsknotą i wolności ciszą

I listkiem drzew które wiatr kołysze

Jestem radością

Jestem smutku cieniem

I takim zwykłym

Boskim stworzeniem

Kim jestem
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Stanę przy tobie brzozo biała

Posłucham szumu twej pieśni

Którą wiatr lekko listkami kołysze

Ja będę tej pieśni słuchała

Stanę przy tobie dębie rozłożysty

Wsłuchana w szelest twych dębowych liści

Przy tobie jestem taka bardzo mała

Twego szelestu będę słuchała

Stanę przy tobie sosno okazała

Zapachem igliwia twoim się zachwycę

Wsłucham w cichy szum twego igliwia

I twego szumu będę słuchała

Stanę przy tobie o konwalio biała

Cudnym zapachem twoim się zachwycę

Wiatr dzwoneczkami potrąca cichutko

Ja będę tych dzwonków słuchała

A wiatr cichym śpiewem ptasząt

Otuli i ukołysze tą cudowną ciszę

Ja będę tej ciszy słuchała

Podziękowanie
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Leć moja leć prostoto

Doprawię ci skrzydła Anioła

Poleć do wszystkich ludzi

Do których nikt nie woła

Otul ich słodką ciszą

I sercem ciepłym jak słońce

Do snu ukołysz pieśnią

Z zapachem ukwieconej łąki

Rankiem zbudź słonka promykiem

Lekkim tchnieniem porannej rosy

I powitaj ciepłym uśmiechem

Jak Błękitne Niebiosy

Moje życzenie
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Poszarzało w kraju

Wiatr chłodem powiewa

Przygasło słonko

Smutno szumią drzewa

Ucichła Pieśń Wolności

Ucichła Pieśń Chwały

Tęsknota i smutek zostały

Może zawiejesz wietrze Gromowładny

Przywiejesz Mądrość Wiarę i Nadzieję

Uśmiechnął się wiatr dobrotliwe

I rzekł

Jeszcze kłos nie dojrzały nie dojrzała niwa

Poczekaj do żniwa

I obdzielę Ziarnem Miłości

Naród cały

Ziarnem Miłości Mądrości i Chwały

Prośba
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Gaśnie słonko w zachodu kolorze

Wiatr leciutko drzew listki kołysze

I otula spokojem

Senną leśną ciszę

Już zasnęła leśna zwierzyna

I ucichły cudne lasu dźwięki

Tylko czasem gdzieś w leśnej gęstwinie

Wiatr kołysze pisklęta maleńkie

O ty ciszo błoga niepojęta

Której nawet nie wyrażą słowa

Koisz serca koisz nasze dusze

I smutki rozwiewasz

Jeszcze proszę cię lesie zielony

Cichym szeptem może mnie usłyszysz

I poprowadzisz cichutko

Do Leśnej Świątyni Ciszy

Kraina ciszy
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Nie rozpaczajcie smutni i skrzywdzeni

Krzyku waszego nie słyszą Niebiosa

Nie słyszy słońce

I głuchy cień nocy

I świat przemocy

Ciężar waszych cierpień

Żalów i rozpaczy

Nikt nie chce słuchać

I pomóc nie raczy

Jak samotne drzewo na pustyni

W samotności ginie

Nikt nie chce słuchać skargi złego losu

Nie płaczcie smutni

Nie płaczcie skrzywdzeni

I co zostaje tylko pustka głucha

Nawet tej pustki też nikt nie chce słuchać

Skarga
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Nie przyszłam śpiewać z wami słowiki

Waszej słowiczej nocnej cudnej pieśni

Przyszłam posłuchać śpiewu

Śpiewu waszego cudnej opowieści

I ty posłuchaj o Kraju Kochany

Cudownych pieśni przez naturę dane

Wsłuchaj się w piękno śpiewu słowika

W gęstych zagajnikach

Śpiewu skowronka pod Nieba błękitem

Śpiewu ptasząt porankowym świtem

Posłuchaj szelestu drżących listków drzewa

Jeszcze uśpionych

Szmeru strumyków ciszą otulonych

Wsłuchaj się także i w cudowną ciszę

Wszystko co najpiękniejsze w tej ciszy usłyszysz

Może uśmiechniesz się Kraju Kochany

Do tego piękna przez naturę dany

I zajaśniejesz pięknem radości

Blaskiem pokory i blaskiem miłości

Podziękowanie
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O święci Anieli

Opiekunowie dzieci

Czy sen was zmorzył

Że nie słyszycie czy słyszeć nie chcecie

Cichy płacz dzieci

I niemych rozpaczy

Skrzywdzonych samotnych sponiewieranych

O których zapomnieliśmy wszyscy

Została tylko ciemna pustka głuch

Samotna rozpacz samotne cierpienie

I zniewolenie

Do kogo wołać i kogo prosić

Ucichły Niebiosa

Ludzkie serca zmieniły się w skały

I wy Anieli gdzieście uleciały

Została dziecięca samotność

Otwórzmy serca weźmy za rękę przytulmy

Może się pojawi

Dziecięcy uśmiech na ich smutnej twarzy

Prośba
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O Kraju smutny umęczony

Czy Grom Wiosny albo Błyskawica

Zmieni Twe oblicze

Może blask słońca rozświetli ciemności

Wszelkich nieprawości

Czy trzeba czekać aż pioruna mocy

By zniszczyć kłamstwo i siłę przemocy

A może promyk słonka Nadziei i Chwały

Rozjaśni Kraj Cały

I tęczą Niebo zabłyśnie

Otuli Kraj Kolorami Nieba

A wiatr przywieje pieśń Wolną Radosną

I zajaśniejesz Kraju Najcudowniejszą Wiosną

Pomyślmy
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Czy jesteśmy przypadkiem
Czy towar zaplanowany
Jesteśmy jacy jesteśmy
Smutni i roześmiani
Życie to nie sielanka
Czasem różnie bywa
Raz mroczno raz słonecznie
To prosto to znów krzywo

Niektórym istotom zawsze słonko świeci
Ale niektórym
Jest zawsze pod górę
I to w ciemności
Takie nierówności

Czy to ty stwarzasz Naturo
Oceniasz i wydajesz wyroki
Niesiesz rozpacz ból cierpienie
I zniewolenie
Albo stwarzasz idyllę rajskie życie
W zachwycie

Kto odgadnie tajemnic potęgę
Kto życiem kieruje
Wielka niewiadoma
Nieodgadniona

Któż pozna tą kreację losu
Bez prawa głosu czy veta
Wielka niewiadoma
Ukryta w Świata Niebycie
I to jest życie

Tajemnica
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Przyszłaś do nas

Nagłej burzy gromem

Bez ostrzeżeń światła błyskawicy

Zbierasz żniwo wśród grobowej ciszy

Której nikt nie słyszy

Kim jesteś skąd przybywasz

Na czyje rozkazy i prawa

Czy to Natura to dzieło stworzyła

By w ciemności nienawiści mroku

Jasność zaświeciła

Czy ten grom nas zbudzi

Mądrość i miłość rozbudzi

Czy mrokiem zostanie

Od nas zależy jej trwanie

Nie szukajmy przyczyn

Wśród Nadziemskich mocy

To nasza nienawiść tą siłą stworzyła

I światem mogiły pokryła

Obudźmy się Narody z tej grobowej ciszy- niemi

Obudźmy mądrość i miłość

Zanim utoniemy

Zaraza
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Czasie - nasza codzienności

Czemu w smutku jesteś taki długi

A krótki w radości

Zmień swoją kolejność

Na radości trwanie

Smutek jeśli być musi

Niech krótki zostanie

Uśmiechnie się słonko

Na błękicie Nieba

Ciepły wiatr powieje

Lekki deszczyk zrosi

I pomalutku

 Może uśmiechniesz się smutku

Prośba
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Tak bardzo bym chciała

Aby moja prostota

Zaglądała do okien domów

Jak promyk słonka

Jaśniała świeżością

Jak poranna rosa

Prosta i bosa

Otulała ciepłem radością

Była prostym chlebem

I życzliwością

Niosła radość i piękno miłości

Była Pieśnią Chwały

I Pieśnią Wolności

Życzenie

Sprawiedliwość- cóż słowo to znaczy

Inna dla biednych

Inna dla bogaczy

Inna dla rządzących

Inna dla podwładnych

A jeszcze inna jest dla Gromowładnych

Jedno małe słowo a tyle ma znaczeń

Sprawiedliwość
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Rozszumiały się lasy zielone
Szumem smutku i jękem rozpaczy
Nikną lasy pod ostrą siekierą
I słychać głuchy odgłos siepaczy
O Narodzie czyś zatracił dusze
O Narodzie czyś serce zatracił
Gdy las zginie i ty zginiesz razem
To ostatni krzyk będzie rozpaczy

Zginie piękno i zginie życie
I zostanie pustka jałowa
I gdzie schowasz swe nędzne oblicze
Przed pustynnym promieniem- gdzie schowasz
Nastaw ucho i posłuchaj jeszcze
Jęku lasu i dzikiej zwierzyny
Żałosnego śpiewu ptasząt leśnych
I całej leśnej krainy

Czyś zatracił już serca ostatek
Czy głupota rozum owładnęła
Że nie widzisz i nie słyszysz
Swego Niszczycielskiego dzieła
I gdzie krzykiem rozpaczy ma wołać
Las i cała Natura Świata
Kiedy nawet zamilkły Niebiosa
A jęk lasów w niebyt ulata
I zostaje tylko pustka głucha
Jęk zwierząt będzie słychać z daleka

Kraj będzie suchą pustynią
I nie będzie już nawet człowieka

Skarga
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Od wielu wielu lat czyli zawsze

Jest problem niemały

Dlaczego ludzie potrzebują chwały

Oklasków uznania

Pochwał niepojętych

Medali odznaczeń

I wizerunków świętych

Czy nie lepiej być wolnym ptakiem

Lekkim wiatrem otulać istnienie

Cichą rzeką szumiącą

Beztrosko radośnie

Cieszyć się wiosną zimą latem

I tym cudownym światem

Który otula

Pięknem urzeka

Wszelkość istnienia

I człowieka

Po cóż ci więcej żądna chwały istoto

Życzliwość i miłość to największe złoto

Pomyślmy
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Kto cię stworzył hołubi i reprezentuje

Jaka moc ciemna opieką otacza

Skąd czerpiesz siły swoją moc tajemną

W wrogości niezmienną

Jak nawałnica wnikasz w ludzkie serca

I ogarniasz duszę

Bez cienia wzruszeń

Potrafisz zmienić dobro

W zło nienawiści

Dla własnej korzyści

A mocą słowa zauroczysz

Zło w słodkie dobroci

Jak żołnierz na warcie

Zawsze bystra czujna

Nigdy nie zmęczona

Zauroczona

Sprytem słowa i obietnicami

Społeczeństwo mamisz

Słuchają Cię ludzie

W słodkiej obłudzie

Dziękują i wychwalają

Nienawiść
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Zaszumiał las zaszumiał las

Wieczorną pieśń cichutko

To śpiewa las to śpiewa las

Ptaszętom do snu malutkim

Kołysze wiatr kołysze wiatr

Lekko gałązek drzewa

Do snu utulić jeszcze ma

Słowika który śpiewa

I cichnie las i cichnie las

Echem cudownej pieśni

Ukołysany zasnął las

I wszyscy bracia leśni

Kołysanka
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Rozmyślałem w to Święto Kobiet

Co ja swej żonie zakupić mogę

By zaoszczędzić bo wszystko drogie

To wyszoruję w kuchni podłogę

A zamiast kwiatka zupę ugotuje

Niech się uraduje

Radości nie było

Kiedy spróbowała

Zupę wylała

Podłogi czystej nie zauważyła

Była niemiła

A na ostatek

Wypędziła mnie po kwiatek

Wracam do domu z chryzantemą w ręce

Żona popatrzyła

I z gniewnym uśmiechem

Do mnie przemówiła

- Kwiatki to ja sama sobie kupię

A tą chryzantemę 

To wsadź sobie w d....

I odeszła w ukłonie

No i jak tu dogodzić żonie

Święto Kobiet 8 marca
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Wzrasta nam dobrobyt
I stopa życiowa
Ale najbardziej wzrasta
Nasza polska mowa

Słów nowych przybywa
I to pod dostatkiem
Dla starych młodzieży
Nawet małym dziatkom

Już w przedszkolu dziecko
Gdy nudna zabawa
Głośno mówi o kulwa
Bo er nie wymawia

I tak od przedszkola
Do późnej starości
Często słowo ku...  
W ustach naszych gości

Nie tylko słowo k....
Gdy coś nie pasuje
Sypią się inne słowa
Na końcówkę- uje

Tylko z napisem jest kłopot nie lada
Czy pisze się przez H- samo
Czy przez Ch- wypada

Wzrasta nowomowa
Słów wulgarnych przybywa
Tylko kultura
Smutno głową kiwa

Nowomowa
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Łany zbóż kolorem kwiatów przybrane
Niezapomniane
W harmonii przyrodzie
Żyły w zgodzie
Czerwone maki niebieskie chabry
Kolorowe ostróżki
I maleńkie polne niezapominajki
Jak ogród z bajki
Wszystko żyło w harmonii i zgodzie
W Natury przyrodzie
Ten cud natury
Zniszczył człowiek chciwy
Oczyścił zbóż niwy
Chemię wprowadził
Kwiat mu zawadził
Aż lata wskazały
Czym był ten ogród wspaniały
Dla wartości istnienia zboża
I poznał człowiek chciwy
Natury prawa
Natura to nie zabawa
To Matka mądrości
I tak z chciwości powiększenia plonów
Zniszczył plony i piękno zagonów
Dopiero po latach dostrzegł człowiek chciwy
Czym były kwiaty dla zbożowej niwy

Ten cud kwiatów w zbożu
To Natura miła
Lek dla zboża w naturze stworzyła
Natura to największa Mądrość na świecie
Ucz się od Natury - Człowieku

Wspomnienie
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Miłość - obleć błyskawicy lotem
Niebo i Ziemię
Leć przez góry oceany morza
Ogarnij całe przestworza
Zatrzymaj się przy każdej krainie
Obudź miłość mądrość
Niech nienawiść zginie

Człowiek niech będzie człowiekowi bratem
Miłość i dobro niechaj rządzi światem
Czasem myśl biegnie mi jasna
Czy ja nie jestem fantasta
Skoro pierwsze pokolenie
Brat zabija brata istnienie
I pytam wszelkiej mądrości
Kto zniszczył potęgę miłości

Choć tylu mędrców się biedzi
Nie ma odpowiedzi
I próżna prośba wzdychanie
O miłości trwanie

Jak pojąć te wszystkie skrajności
Z miłością - czy bez miłości

Wszystkim zostawiam to przemyślenie
Kto zabił Miłości Istnienie

 Czy Kain?

Przemyślmy
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Często rozmyślam w ciszy

Rozmyślam głęboko w duszy

Czy kiedyś kogoś

Moja prostota wzruszy

Czy błyśnie iskierką ciepła

Zapachnie polnym kwiatem

Poruszy serca miłością

Ukołysze lekkim wiatrem

Przemyślenie

Idziesz do nas przez zielone łąki

Łany zbóż i kwitnące ogrody

Idziesz do nas przez poranne rosy

I strumyki szemrzącej wody

Idziesz śpiewem ptaków w Niebiosach

I ogrodach kwiatów powodzi

Szumem drzew oznajmiasz radośnie

Że Mądrość w Kraju nadchodzi

Nadzieja
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Pewnego razu zdarzyła się gratka

Z sikorką ubogą spotkała bogatka

Czemuś taka smutna taka wynędzniała

Uboga sikorka bogatkę spytała

Żyjesz w pałacowym ogrodzie

Masz wszelkie luksusy i piękno na co dzień

Ze smutkiem bogatka ubogiej wyznała

Ja jestem głodna jestem wynędzniała

Pan zniszczył chemią pożywienie moje

Jestem głodna ledwie z głodu stoję

Spojrzała uboga skrzydełkiem trąciła

Choć do mnie bogatko

Będziesz ze mną żyła

Choć pan mój biedny

Dzieli się ostatkiem

Żebyście wiedzieli

Bogaty z biednym

Nigdy się nie dzieli

Spotkanie
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Wspomnienia dźwięczą nieustannie
Dzwonem wieczornym gdzieś z oddali
Wracają niby morska fala
Czemu się serce moje żali

Były radości były smutki
Przeszło minęło przesłoń czasie
Wietrze przywołuj miłe chwile
A rozwiej żale

Pamięć wiekowa już zawodzi
Wydarzeń dnia codzienności
Ale dziecięce lata
Zachowują pamięć świeżości

Jeszcze czujesz chłód rosy porannej
Dziecięcych bosych stóp mokrej trawy
Dziecięce różne zabawy

Jazdy na fajerce z rączką drucianą
Smak swojskiego chleba z cukrem i śmietaną
Przeróżnych zabaw wspomnienie
I krów pasienie
Dźwięczą jeszcze w uszach
Echa wieczornych dzwonów
Wiatrem kołysane
Cudowne niezapomniane
I jeszcze ciągle słychać
Świergot jaskółek pod dachem
Cudowną zieleń
Bzu i Jaśminu zapachem

Mroźnych zim wspomnienia
Na sadzawkach ślizganie
I zjeżdżanie w kucki
Z górki na pazurki

Dziecięce wspomnienia
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Pieśń tobie śpiewam o poranna roso

Gdy jako dziecko przebiegałam boso

Po chłodnych kroplach brylantowej rosy

Radosna bosa

Świeciłaś blaskiem porannego słonka

Lekkim szumem wiatru i śpiewem skowronka

Czystymi kroplami jak woda źródlana

Roso Nasza Roso Kochana.

Lekiem nam byłaś na choroby wszelkie

Najmilszym lekarzem o miłości wielkiej

Be granic bez końca

Cudownym światłem porannego słońca

Byłaś nam siostrą

I byłaś bratem

Byłaś cudownym dziecięcym światem

Dziękuję Ci Roso za cud twych dobroci

Niech promyk słonka zawsze cię ozłoci

A serca bicie jak piękna muzyka

Niech dziecięcą pieśnią

Nigdy nie zanika

Podziękowanie
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Cudowne zielenią ukwiecone łąki

Ciche strumyki i wierzby płaczące

Zielone gaje lasy i bory

Radosne ranki

I ciche wieczory

Łany zbóż złociste wiatrem kołysane

Czerwonym makiem i chabrem przybrane

Puste ugory i chwasty dzikie

I trud rolnika

I ludzi smutnych bez cienia uśmiechu

Jak głuche odległe echo

Tylko skowronek pieśń śpiewa radośnie

Niesie nadzieje i piękno o wiośnie

Co słonko widziało
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Tobie pieśń śpiewam Ojczyzno Kochana

Choć pieśń jest smutna

Smutkiem przyodziana

Wznieś się Pieśń Orłem

Pod Niebiosa Bramy

Może się obudzimy

Może pokochamy

Zginie nienawiść

Uściskamy ręce

I zabrzmi Pieśń Radości Miłości i Chwały

O Cudzie Wspaniały

Choć w cuda nie wierzę

Może kiedyś ten cud zobaczę - i uwierzę

Dla Ciebie Ojczyzno
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Zmienia się klimat
Życie na ziemi gaśnie
Z naszej przyczyny
Ten świat niszczymy

Niszczymy powietrze i wodę
Piękno i ziemi urodę
Bez życia trwania
Pustka zostanie

Wszechświat i całą naturę
Pochłonie Czarna Dziura
Wszystko Energią się stanie
Na Boskie czy Natury żądanie

Wszystko ma początek i koniec
Takie Boskie czy Prawa Natury
Posłuchajmy głosu Czarnej Dziury

Wchłonę Wszechświat
I Wielka Energia powstanie
Ściśnięta w odrobinie

A kiedy wybuchnie 
Na Twój rozkaz Panie
Wszechświat na nowo powstanie

Jest to Wielkie Dzieło świata stwarzanie

Tak bywa od Wieków
Na końcu Bóg stworzy człowieka
I nowe Życie Nastanie

Przemyślmy - Dokąd zdążamy
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Nikomu nie bije już Dzwon

Ucichło serce dzwonu ucichły tony

W niebyt uleciała mądrość prawość poświęcenie

Została nienawiść kłamstwo zniewolenie

Nic wiecznego nie ma zaczekaj Dzwonie

Zło i nienawiść w ciemnościach utonie

I zajaśnieje mądrość najpiękniejszym kwiatem

Opromieni słońcem i brat będzie bratem

I rozdzwonisz się Dzwonie okazały

Pełnią dźwięku tonów i potęgą chwały

Skromnym Bohaterom jak u Hemingwaya

Bez chwały blasków oklasków święcenia

Najcudowniejsze Proste Istnienie

Komu bije Dzwon
Przyjaciołom Ewie i Heniowi Kaskom
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Cóż znaczy miłość

Gdy nienawiść płonie

Cóż znaczy dobro

Gdy zło jest w koronie

Cóż znaczy prawość

Gdy rządzi głupota

Cóż znaczy człowiek

Gdy staje się nikim

Za Judaszowe srebrniki

Zapytanie

Życie ludzkie różnie upływa

Czasem łagodnie radośnie jak spokojna rzeka

Czasem igra bezlitośnie i ból z sobą niesie

Jak smutna deszczowa jesień

Albo jak burza

Gromem trzaśnie i zgaśnie

I to jest życie właśnie

Pomyślmy
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Poleć serce moje gdzie zielone łąki

Cichutkie skromne spokojem owiane

Cudowną barwą kwieciem przyodziane

Ukołysane lekkim wiatru tchnieniem

Oświetlone słońca złocistym promieniem

Owiane zapachem ciszą otulone

Delikatną mgiełką jak zwiewnym welonem

Wsłuchaj się jeszcze w cichutką pieśń łąki

Szemrzącego strumyka

I szelestu listków drzew obok zagajnika

Wieczorną rosę pozbieram w swe dłonie

Wieczornej ciszy lekko się pokłonię

I odejdę cicha radosna

Jak najpiękniejsza Wiosna

Radość
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Tak mało potrzebujemy

A tak dużo chcemy

Nie dostrzegamy piękna

Radości poranka

Śpiewu ptasząt woni kwiatów

Złocistego słonka

I obok człowieka

Który czeka

By podać mu rękę

Uśmiechem powitać

Pocieszyć słowem

Udzielić pomocy

Bez przemocy

Znikło w naszych sercach ofiarne dawanie

Owładnęło branie

Coraz więcej i więcej

Bez dna i bez końca

Powstała ciemność bez słońca

W ciemnościach toniemy

Niemi

 Ale są jeszcze dobrzy ludzie

Pomyślmy
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Leć moja prostoto po dalekich górach

Leć po nizinach ukwieconych łąkach

Po cichych polach zbożem kołysane

I posłuchaj śpiewu skowronka

Leć moja prostoto po lasach zielonych

Posłuchaj szumu drzew śpiewu ptasząt

Strumyków uśpionych

Zachwyć się rosą i porannym świtem

Poranną ciszą i Nieba błękitem

Popatrz na chmurkę która deszczem spłynie

Kolorową tęczę na Niebios wyżynie

I poczuj ciszę tą cudowną ciszę

Którą wiatr lekko kołysze

Pozdrawia świty dni jasne wieczory

I zachodzącego słonka przecudne kolory

I noc pozdrawia gwiazdami usiane

I śpiących ludzi

I świtu poranek

Pozdrowienie
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Stworzyłeś dla nas Drogę Prostą Panie

Aby po niej prosto przez życie kroczyć

I nie zboczyć

Ile trzeba mieć Wiary

Mądrości i Miłości

By kroczyć prosto po Drodze Prawości

Wszyscy z tej Drogi zbaczamy

Przecież Wiedziałeś Panie

Jakie to trudne zadanie

Jeśli nikt z tej Drogi Prostej by nie zbaczał

To nad kim Panie byś się litował

I komu wybaczał

Rozmowa z Panem Bogiem
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Zapraszam cię jaskółeczko

Pod dach mego domu

Może ulepisz gniazdko

Tęsknię za twoim błyskawicy lotem

Cudownym ptasząt świergotem

Ciszą uśpienia

I ciepłem twego istnienia

Powracają wspomnienia

Dziecinnych lat

Gniazdka wśród wiejskich chat

Jakże wszystko się zmienia

Gdzie uleciałaś jaskółeczko miła

Pod dachem pusto

Znów nie zagościłaś

Zapraszam

Choć mnie nie słyszysz

Może serca drżeniem

Poczujesz zaproszenie

I uwijesz pod mym oknem Jaskółeczko

Gniazdeczko

Zaproszenie
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Posłuchaj drzew cicho szumiących

I piękna ptasząt śpiewu

Zachwyć się poranka świtem

I Niebios Błękitem

Skromny fiołek niech Cię zauroczy

Pięknem koloru zapachem jak bajka

Nieba błękitem zachwyci Twe oczy

Niezapominajka

Bielą zabłyśnie w trawie stokrotka

Piękna w skromności

A złote mlecze jak maleńkie słonka

Nacieszą oczy

Zieleń trawy otula wszystko

To proste piękne zjawisko

Wiatr lekko wszystko ukołysze

W Cudowną Wieczorną Ciszę

Ciesz się tym cudem nic więcej nie trzeba

Mamy Cichy Zakątek jak Okruszek Nieba

Piękno Naszej Działki
Dla męża Czesława
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Przygasło jasne słonko wesołe

Zmęczone dnia codzienności

Cichutko wolniutko chyli się

Na odpoczynek do nocnej ciemności

Jeszcze na pożegnanie

Rozświetla cudownymi barwami

Krótkie rozstanie

Krótkie by poranku świtem

Rozjaśnić znów Niebo błękitem

I złotym promieniem

Rozjaśnić smutki cienia

O cudowne słonko

Niesiesz radość ciepło i życie

Piękno w zachwycie

Najpiękniejsza pieśń nie jest w stanie

Wyrazić ci wdzięczność i podziękowanie

Słonko
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Piękno — to zieleń i szum drzew

Cudownych kwiatów i zapachu

Spokój płynących rzek

I śpiewających ptasząt

Piękno to Słońca blask

Na Nieba błękicie

Noc usłana gwiazdami

Z błyszczącym złotym księżycem

Piękno to świeżość poranka

I na Niebiosach tęcza kolorowa

Piękno to słońca zachody

I cisza wieczorowa

Piękno
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Zakwitły lipy zielone

Wonnym złocistym kwiatem

Zapraszają pszczoły spragnione

Na miododajną ucztę latem

Rój pszczół już słychać z oddali

Jak delikatna muzyka

Śpieszą się dopóki słonko

Nie zgasi ostatniego promyka

Powrócą zmęczone pracą

Radosne powrócą do ula

Gdzie wrota pasieki otworzy

Pszczela matula

Kwitnące lipy

Był raz Król

Który Krajem władał

Za nic nie odpowiadał

Wydawał rozkazy o życiu

W ukryciu

Naród pełen czci i szacunku

Pragnął Króla wizerunku

I ukazał się Król w aureoli blasku

I powagi

A dziecko z tłumu woła

Ten król jest nagi

Bajka o Królu
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Jest taki Mały Duszek

Który zagląda w ludzkie serca i dusze

I bardzo się biedzi

Ile w sercu i duszy różności siedzi

Zazdrość nienawiść kłamstwo obłuda

I najróżniejsze przedziwne cuda

Nie tylko siedzi ale się rozrasta

I tak pęcznieje jak drożdże do ciasta

O Wielki Cudzie spłyń z Niebios Krainy

Spójrz na nas łaskawie

I swoim Boskim Jasnym Promieniem

Zgaś zła istnienie

Mały Duszek
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Pójdę ja pójdę przez ten Kraj Kochany

Przez ciche pola

Zbóż szumiące łany

Pójdę przez sady kwitnące ogrody

Ciche strumyki i szerokie wody

Pójdę przez lasy pójdę przez pola

Gdzie ludzka radość i ludzka niedola

Wsłucham się w lasy cichutko szumiące

Usiądę w trawie na kwiecistej łące

Posłucham śpiewu ptasząt

Szeptu zagajnika

I cichutkiego szmeru

Małego strumyka

Dniem pójdę Słonkiem

A nocą księżycem

Obejdę tej Ziemi oblicze

Posłucham szeptu wiatru

Tęsknoty radości

Zajrzę do wsi i miast szarych

Smutkiem i ciszą owianych

Przyniosę w dłoniach

Piękno spokój i ciszę

Radość i nadzieję

A wiatr ukołysze

I słonko ogrzeje

Tęsknota
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Rozśpiewały się ptaki majowe

Kwiaty wonią cudowną powiały

Roztańczyły wiosenne obłoki

I radośnie uśmiechnął świat cały

Promyk słonka opromienia wszystko

To cudowne wiosenne zjawisko

Lekki deszczyk zrasza dla ochłody

Te cudowne kwitnące ogrody

Do drzwi puka już lato gorące

I rozświetla kwiaty na łące

Ciepłym wiatrem rozkołysze drzewa

Z Nieba spadnie deszczowa ulewa

Rwącym nurtem popłyną rzeki

W Kraj daleki

Wiosna
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Widziałam tłumy ludzi

Przyjaznych ciepłych życzliwych

Pięknych w miłości prostocie

Jak poranne zorze

Dziękuję Ci Boże

Czułam ciepło serc ludzkich

Proste niezakłamane

Otwarte życzliwie dłonie

Każdemu podane

Widziałam uśmiech na twarzach

Ciepły promienny radosny

Jak najpiękniejsze kwiaty

Jak powiew wiosny

I uśmiechnięte dzieci

Roześmianą młodzież

I starych z puszkami ludzi

O najpiękniejszy cudzie

Spraw proszę Cię Panie

Niech ten Cud Miłości

Na zawsze zostanie

Dziękuję Ci Dobry Boże

Dzień Wielkiej Orkiestry  
Świątecznej Pomocy
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Dziękuję Kochani Ludzie

Dziękuję Jurku Owsiaku

I Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

Graj do Końca Świata i Jeden Dzień Dłużej

Dla Dobra Dzieci i Ludzi

„Świętsze są ręce które pomagają

Niż usta szepczące modlitwę”

   „Sai”
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Zanucę Ci Pieśń Cichutką
Cichutką jak szum strumyka
Skromną jak polny kwiatek
Cudowną miłością spowita

Nazwano Cię Zieloną Gminą
Ktoś serce złożył Ci w darze
Pokochał zieleń ciszę
I Twoich Włodarzy

Rozkwitaj Zielona Gmino
Rozkwitaj najpiękniejszym kwiatem
Bądź zawsze Cudowną Wiosną
I ciepłym serca Latem

Jesteś Naszą Oazą
Ciepłym słonka promieniem
A dla zmęczonych ludzi
Cudownym chłodnym cieniem

Rozdzwońcie się Dzwony Kościelne
Swą Pieśń na świata strony
Ukołysz wietrze cichutko
Cudowne melodii tony

Wsłuchały się lasy zielone
I ukwiecone łąki
Wsłuchało się Niebo Błękitne
I małe polne skowronki

Rozkwitaj Zielona Gmino
Pięknem lasów i kwieciem
Życzliwością serca
W rocznicę 400 — lecia

Choć kiedyś Byłaś Miastem
Teraz jesteś Wioską
Kochamy Cię Zielona Gmino
Tak prosto i tak swojsko

Pieśń dla Zielonej Gminy  
w Cegłowie
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Wiosna

Pękają pąki drzew i kwiaty są w rozkwicie

Rozbrzmiewa ptasząt chór nastaje cudne życie

I ukochany twój jest jakby w siódmym Niebie

W miłosnym upojeniu nie wie jak nazwać ciebie

Żabusiu czy koteczku albo inne czułości

Abyś była gotowa na każde znaki miłości

Dni płyną jak w cudnej bajce

W radości szczęściu i zgodzie

Choć czasem coś niecoś się chmurzy

To lato nadchodzi

Cichną już nieco ptaszki woń kwiatów nieco się zmienia

Nawet twój ukochany używa już twego imienia

Już nie ma kotusiu żabeczko czy inne jakieś czułości

Ale jeszcze twe imię wymawia pełen miłości

Jeszcze są w pełni radości jeszcze kochają się czule

Choć promyk nieco przygasa- nie zauważają w ogóle

Cieszą się swoim szczęściem cieszą się każdą chwilą

Oby tak trwało wiecznie ale dni coraz bardziej się chylą

No i z czasem miłość z wolna chłód z sobą niesie

Życie małżeńskie jest  
jak cztery pory roku
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Ale to już niestety nadchodzi jesień

Ucichły ptasząt śpiewy niebo się często chmurzy

Dni coraz powszechnieją lecz nie ma jeszcze burzy

Już czułość nieco przygasła już widzisz pewne wady

Już nieco się buntujesz lecz jeszcze bez przesady 

Już jesteś nieco zmęczona wieczorem boli cię głowa

A on czeka cierpliwie kiedy będziesz gotowa

Ale miłość wciąż jeszcze żarzy choć nieco przygaszona

Jeszcze się wciąż kochają bo miłość jest nieskończona

Choć czasem chłodem powieje ale wszystko się trzyma

I wszystko jest jeszcze w porządku

Ale to już zima

Dni szare krótkie smutne i słonko prawie nie świeci

Marzną ci nogi w łóżku ach jak ten czas szybko leci

Tu cię strzyka tam boli

I człapiesz powoli

Siły jakoś zmalały myśli plączą się dziwnie

Pamięć gdzieś uleciała dumasz i myślisz naiwnie

I tak wszystko wokoło jakoś dziwnie się zmienia

Chcesz kogoś zapytać lecz zapomniałeś imienia

Ale nie martw się o nic choć dziwnie nieraz się dzieje

Trzeba mieć zawsze i wszędzie radosną dobrą nadzieję

I wspomnij tylko i pomyśl niby dużo lat a tak mało 

Kiedy ten czas przeleciał jak to się stało

Ale mimo wieku słabości cudowny jest ten świat

Jak mówi mądre przysłowie-
                                 szczęśliwi nie liczą lat
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Prawie każda mądra żona
Wielkim sprytem obdarzona
Gdy chce kupić modne stroje
Zaczyna swoje podboje

W telewizji gdy jest mecz
Dla kobiety święta rzecz
Obok męża przesiaduje
Słodkim głosem go czaruje

- Wiesz ta Zośka z pod jedynki
Taka była wystrojona
Lat dwadzieścia jej ubyło
Nie poznałam że to ona

I mnie mężu by się chciało
By mi latek ubywało
By znajomi twoi mili
Takiej żony zazdrościli

Męża już trafia cholera
Tu przeciwnik gola strzela
A tu żona głowę truje
I o ciuchy zapytuje

Wreszcie nerwy mu puściły
Przestał być dla żony miły
Krzyknie do jasnej cholery
Kup te ciuchy i te Zośki
I dajże mi spokój boski

Opowieść o żonie modnej
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Na to tylko czeka żona
Gniewem męża nie zrażona
Szybko torby w ręce chwyci
I do Domu Mody leci

Drogę musi sobie skrócić
By przed końcem meczu wrócić
Gdy już w progu domu stanie
Mąż słyszy takie wołanie

- Wiesz kochany mężu miły
Dziś przecenę ogłosiły
Domy Mody
Więc okazja doskonała
Bym ciuchów nakupowała

A mąż meczem urzeczony
Nie dostrzega braku żony
Żona nie popełnia gafy
Stroje pakuje do szafy

Gdy się tylko skończy mecz
To dla żony święta rzecz
Dobry obiad piękne słowa
I sielanka już gotowa

I sielanka wciąż by trwała, lecz się szafa rozleciała
Taka było ciuchów siła, że aż szafę rozwaliła
Spojrzał mąż i myśli sobie, co ja z taką kupą zrobię

Cud się stał mój mężu miły, te ciuchy już mi się znudziły
Na rozmyślań czasu szkoda, kupię co mi się podoba
Mąż z pokoju głośno woła - wolałbym byś była goła
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Raz pewnej ciemnej nocy
Bez gwiazd i bez księżyca
Usiadła na brzegu mym łóżka
Dziwna tajemnica

l szepce mi cicho do ucha
Posłuchaj moje przesłanie
Przestań nareszcie pisać
To swoje wierszowanie

Kim jesteś pytam zdziwiona
Szepnij mi cicho do uszka
Kim jesteś dziwna istoto
Ja twoja dobra wróżka

I tak mnie zdenerwowała
I tak wkurzyła mocno
Że chciałam nocą
Wyrzucić ją przez okno

Gdy spokój ogarnął ciało
Gdy spokój ogarnął duszę
Zrozumiałam
Że jednak pogadać z nią muszę

Ja wiem że to nie poezja
Ale ja pisać muszę
W tej mojej wiersza prostocie
Ulokowałam serce i duszę

Spotkanie
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Więc odejdź szybko jak możesz
Tylko długo nie zwlekaj
Ja w swojej prostocie
Pokochałam człowieka

Bez złości i bez pogardy
Bez piedestałów istnienia
Takiego prostego zwykłego
Już odejdź i dowidzenia

Ale odejść nie chciała
I wciąż siedziała przy łóżku
Skoro jesteś dobrocią
To pomóż mi dobra wróżko

Zapadła cisza głęboka
Cisza jak morze bez fali
I zapytała cichutko
Czemu me serce się żali

Tak chciałabym dobra wróżko
Me serce się żali
Abyśmy każdy siebie
I wszyscy się pokochali

Uśmiechnęła się wróżka i rzekła
Powiem ci jasno
Albo jesteś wielkim dziwolągiem
Albo wielkim fantastą

I znikła w jednej chwili

A mnie zrobiło się jasno
I pomyślałam
Chyba wróżka miała jednak rację
Ja jestem fantastą
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Na błękicie porannego nieba

Złote słonko wstało

Jeszcze senne nierozbudzone

Oświetla ziemię całą

Błyszczą krople rosy na trawie

Jak brylanty słonkiem oświetlone

Cudowna świeżość poranka

I cisza niczym nie zmącona

Przepełniona spokojem i tchnieniem natury

Wsłuchajmy się w tą ciszę

Ten wielki Dar Nieba

Jeszcze moment jeszcze tylko chwila

Ciszę przerywa i śpiewem umila

Śpiew ptasząt z szumem drzew w duecie

Tworząc symfonię najpiękniejszą w świecie

Wsłuchajmy się w ten cud

Każdy cud trwa krótko

Rytm dnia się zaczyna

Poranną pobudką

Gwarem hałasem

Ciągły wyścig z czasem

Radość o poranku
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Aby umilić chwile

Powiem tylko tyle

Zaprośmy przyjaciół gości

Usiądźmy w cieni drzewa

Wypijmy dobre wino

I pośpiewajmy razem 

O czasie który przeminął

Jeśli nie miną troski

Kup jeszcze wino — ten napój Boski

Za wino zapłacić trzeba

Bo czas już dawno minął

Gdy z wody stało się wino

Jak w Galilejskiej Kanie

Dziś cudów nie ma mój panie

I forsą zapłacić trzeba

Weź forsę do kieszeni

Do sklepu popędź z rana

Kup dwie wina butelki

Albo dobrego szampana

I miną wszelkie troski

Wszak wino — napój Boski

A gdy poczujesz radość

Czuć będziesz się jak w Niebie

Nie zapomnij o nas

Zaproś na wino do siebie
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Rozkwitasz Zielona Gmino 
Pięknem Radosnej Wiosny
Powstają nowe cuda
I tworzysz nowe wartości

Upiększasz krajobraz zielenią
I w nowe stroisz szaty
Powstają nowe obiekty
I artystyczne cuda

A może za parę lat
Raj się uczynić uda

Tylko w tym Pięknym Raju
Nie posadź Rajskiego Drzewa
Aby nie skusiła jabłuszkiem
Adama Rajska Ewa

Co z tego by wynikło
Pomyślcie sami
Z tego Pięknego Raju
Byli by wygnani

A żeby nie było smutku
I życie nie było szare
Są w naszym Cegłowie
Dwa Bary Wspaniałe

Można się poweselić
I można nieco pogrzeszyć
Są jeszcze dwa Piękne Kościoły
Gdzie można się rozgrzeszyć

Zielona Gmina
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A Pan Bóg spojrzy łaskawie
Popatrzy na Piękno Gminy
I litościwie szepnie
Daruję wam te drobne winy

Uśmiechnie się wesołe słonko
Zielenią zaszumią drzewa
Rozjaśni się Niebo Błękitem
A nocą słowik zaśpiewa

Cóż jeszcze chcieć możemy
I o czym jeszcze pomarzyć
A jeszcze nie wiemy wszystkiego
Co w Gminie się jeszcze wydarzy.

Wśród wielu Cegłowskich Wspaniałości
Jest Biblioteka
Pięknem urzeka
Zaprasza Poetów Mądrych Ludzi gości
Jest oazą ciepła
Oazą mądrości
Życzliwość i radość wnosi
Dzięki Ani i Małgosi

Nad wszystkim króluje
Klub Kultury Zacisze
Którym kieruje
Z wielkim animuszem
Pan Dyrektor Lempkowski
Zwany Panem Tadeuszem

O wystrój piękna wnętrza
Dba miła Istotka
Pani Dorotka
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W tym Wspaniałym Klubie
Jak Gminna Wieść niesie
Najprzeróżniejsze cuda
Odbywają się

Są spotkania z Mądrymi Ciekawymi Ludźmi
Różne imprezy wystawy koncerty uroczystości
Szkolenia porady wycieczki
I inne wspaniałości

Są spotkania Koła Gospodyń Wiejskich
I Emeryckie Koło
Ludzie przemili życzliwi
Jak kwiaty o Wiośnie

Klubie Kultury — Jesteś Cichą Ciepłą Oazą
W te szare dni smutne
Bądź zawsze Ciepły i Radosny
Jak Powiew Najpiękniejszej Wiosny.

W tym właśnie Klubie
Zamieszkała Wspaniała
Redakcja „Cegiełki”
Niech będzie Jej chwała

Jest w tej Redakcji Krzysio
Poeta wspaniały
Cichutki skromny
Bez potrzeby chwały
Dzięki Ci Krzysiu
Za Twe Serce Złote
Że mnie tolerujesz
I moją prostotę

 Jadwiga Wąsowska
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Siedzę w ciszy

I rozmyślam

Czemu piszę moją prostotę

I innych chcę nią karmić jeszcze

Czy mam prawo i kto mi je dał

Czy to starość rozum przysłoniła

I nie odróżniam piękna od prostoty

Nie wiem

Ciągle rozmyślam

I nie znam przyczyny

Ale przecież przyczyna być musi

Nic nie powstaje z niczego

Ciągle szukam

I znaleźć nie mogę

Myślę, że trzeba zakończyć poszukiwania

I o Mądrość poprosić

Rozmyślanie
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Jeśli nie ma w człowieku miłości 

Jeśli dobro nienawiść zniszczyła 

To cóż zostało w człowieku 

Niszczycielska bezduszna siła 

Targany złem nienawiści 

Pozbawiony uczuć serca 

Kim jesteś człowieku 

Zatrzymaj się pomyśl chwilę 

Popatrz na swe dzieło zniszczenia 

To piękno jest i dla ciebie 

I dla twojego istnienia 

Może błyśnie Promień Boskości 

Może poczujesz serca drżenie 

Może przemyślisz 

I poprosisz o wybaczenie

Pszemyśl

Zniszczenie fontanny w Cegłowie
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Żali się babcia do swojego wnuczka

Dawniej były czasy

Kiedy dobra wróżka

Uczyniła królewnę

Z biednego kopciuszka

Babciu daj spokój to dawno za nami

Zobacz ile teraz dobrych wróżek mamy

Za twoich czasów była jedna wróżka

I jeden Kopciuszek

A teraz babciu jest tysiące wróżów

I tysiące bogatych Kopciuszków

Wspomnienia

Są u nas jednak Dobrzy Kochani Ludzie

Choć jest mało

Niech będzie Im Chwała

Potrafią podzielić się gdy trzeba

Ostatnią kromką chleba

Podać rękę pocieszyć

Miłość i życzliwość

To Najpiękniejszy Cud

Przez Niebiosa dany

Dzielmy się tym Cudem

Narodzie Kochany

O Wielki Cudzie
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Nie wiem czy to Anioł

Czy to inna siła

W moim małym sercu

Gościnę uwiła

Gdy mam złe humory

Czy marzenia dzikie

Zaraz upomina

Swoim groźnym krzykiem

Poradzi pokrzepi

I da radę prostą

Tylko nie krzycz na mnie

Tak ogromnie ostro

Nie wiem czy to Anioł

Cóż znaczą podróże pielgrzymki

Szukanie Boga w Miejscach Świętych

Odnajdźmy Boga

We własnym sercu

Przemyślmy
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Zabrakło mi weny

Zabrakło mądrości

Aby wiersz napisać

O pięknej miłości

Rozmyślam we dnie

I rozmyślam w nocy

Chyba nie napiszę

Bez twojej pomocy

Namyśl się przez chwilę

I poradą błyśnij

Powiedz bezpośrednio

Albo nocą przyśnij

Tylko szybko przyślij

Swoje mądre słowa

Ja czekać nie mogę

Jestem już wiekowa

Do Dobrego Duszka
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Dziś nie trzeba bić się o wolność

Dzisiaj mamy własne granice

Dziś możemy zawalczyć o mądrość

Sprawiedliwe kraju oblicze

Niepotrzebne są dziś karabiny

I sztandarów rozwijanych do boju

Nam potrzeba miłości szacunku

I cudownego spokoju

O Naturo czy ty to stworzyłaś

Ciągłą walkę o władzy pragnienie

I w tej walce nic się nie liczy

Mądrość dobroć i własne sumienie

O Naturo odmień złe pragnienia

Naucz prostej zwykłej mądrości

Rządzących naucz pokory

Poszanowania i sprawiedliwości

Dziś nie trzeba 
bić się o wolność
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Idziesz do nas by zgasić nam światło

Idziesz do nas by zamknąć powieki

Nieraz jesteś wielkim smutku cieniem

Czasem bywasz męki ukojeniem

Nieraz bywasz ogromną zagadką

I pojawiasz się niby przypadkiem

I choć nikt na ciebie nie czeka

Jesteś dla nas ogromnie daleka

A ja powiem tobie prawdę czystą

Jesteś zawsze przy nas i to bardzo blisko

Idziesz do nas
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Dzięki za Cegiełkę i Wielka Pochwała

Za pomysł treści i wartości słowa

To wielka radość i wielka odnowa

Mamy kulturę wiedzę ogólną i wiedzę miejscową

Oraz szatę graficzną wielokolorową

Dzięki za troskę

O Kraj zwierzęta zabytki przyrodę

Troskę o ludzi — pokolenie młode

Pamięć starości samotności ciszę

I tą głuchą pustkę

Której nikt nie słyszy

Dzięki za dobroć serca

Opiekę i pamięć

I szarej starości — poszanowanie

Niechaj Anioły swoim skrzydłem białym

Otaczają miłością Redakcję Wspaniałą

Kochany Krzysiu

Ty poeto złoty

Drukuj Swoje Piękno

Zamiast mej prostoty

Z przemyśleń moich doszłam do wyników

Przez moją prostotę - 

 Redakcja może stracić czytelników

    Jadwiga Wąsowska

Kochani Ludzie  
- Redakcjo Wspaniała
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Zeźliła się żona

Do jasnej cholery

Czemu mąż co wieczór

Chodzi na spacery

Pewnego wieczoru

Męża wyśledziła

Że to nie spacery

A sąsiadka miła

Jak skończyć z sąsiadką

Żona wymyśliła

l do zupy męża

Tabletkę wrzuciła

I teraz ma spokój

Tylko mąż się biedzi

Zamiast do sąsiadki

W toalecie siedzi

Zeźliła się żona
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Umiera człowiek zwany dostojnością

Żegnają go tłumy

Przemowy świętości

Pochwały zasługi ordery

Płacz

Stosy kwiatów

Podziękowań morze

O Boże

Umiera człowiek zwyczajny poczciwy

Nie ma tłumów

Przemówień

Tylko wiatr powiewa cichutko

By nie wzbudzać smutku

Powiem Ci zwykła istoto

Twoja cisza piękniejsza

Niż wszystkie pochwały ordery

Jak fałszywe złoto

Oto człowiek
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Często rozmyślam we dnie oraz noce

Kto stworzył dobro

Kto stworzył złe moce

Dlaczego zło dobro pokonało

Jak to się stało

Skąd czerpie siły

I wszelkie mądrości

By pokonać dobro

Piękny znak miłości

Często rozmyślam

Prawda jest gorzka

Prawda jest gorzka jak piołunu ziele

A kłamstwo słodkie jak słodki karmelek

A że różnica w smaku jest wielka

Wszyscy kochają słodkiego karmelka

Nic że ziele piołunu jest wspaniałym lekiem

Słodycz zawsze rządziła człowiekiem
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Pewnego razu jak gminna wieść niesie

Przyszła panienka do pana prezesa

Miła blondynka i zadkiem kręci

Miej mnie prezesie w swojej pamięci

Dumał króciutko myśl błysła radosna

Przydała by się taka młoda wiosna

Ażeby jaśniej świeciło słonko

Pan prezes znalazł

Drugie blond dziewczątko

I teraz bez konkretnej szkoły

Strzegą prezesa dwa białe anioły

Hojnością prezes obdarzył anioły i siebie

I teraz żyją jak w prawdziwym Niebie

Spotkanie

Sława

Cóż znaczą sława i bogactwa

Władza pokłony i bat

Życie mierzy się jakością

Nie liczbą przeżytych lat
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Rozśpiewał się chór ptasząt na wiosnę

Drzewa zieleń cudowną przybrały

Zapachniało bzem i jaśminem

W nową szatę ubrał się świat cały

Słonko blaskiem podświetla złocistym

To cudowne zjawisko

Wiatr listkami cichutko kołysze

I otula tą cudowną ciszę

Czasem deszczyk zrosi rzęsisty

By ożywić kwiaty i liście

Zieleń traw i majowe łąki

Pełne kwiecia zieleni

A w górze malutkie skowronki

Swoją pieśń cudowną śpiewają

O ty piękno natury istnienia

Jesteś cudem nie do zapomnienia

Koisz smutki pięknem i radością

Jesteś wspaniałością

Wiosna
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Idziesz do nas słonka promieniem

Idziesz do nas księżyca cieniem

Idziesz do nas poranną rosą

Prosta cichutka bosa

Do drzwi serca pukasz cichutko

Może ktoś otworzy — spyta kto to

- To ja — miłość przychodzę do ciebie

Boska Istoto

Miłość

Pośród uczonych

Pośród uczonych

Wybuchła awantura

Czy pierwsze było jajko

Czy pierwsza kura

Tak się kłócili

Aż się pobili

Rzekł im mędrzec stary

- Panowie jest jeszcze inna myśl złota

- Czy pierwsza była mądrość

Czy pierwsza głupota
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Masz złociste słonko ze złotym promieniem
Masz błękitne Niebo z białym chmurki cieniem
Masz deszczyk perlisty i chmurę deszczową
I na Niebie tęczę wielokolorową

Masz nockę ciemną która snem cię darzy
I złoty księżyc kiedy chcesz pomarzyć
I gwiazdy złote jak świetliki Nieba
I nocną ciszę gdy odpocząć trzeba

Masz spokojne rzeki
I olbrzymie morze
Cudowny śpiew ptasząt
I poranną zorzę

Cichutko radośnie
Szumią tobie drzewa
I lekki wietrzyk co liśćmi powiewa

Niezliczone kwiaty
W kolorów tysiące
Ozłocone słonkiem
Cudownie pachnące

Masz cudowną miłość
I radość we dwoje 
Tylko pomyśl chwilę
Że to wszystko twoje

Podziękuj sercem
Podziękuj radością
Komuś kto obdarzył
Cię Świata pięknością

Cudowny Dar
Dla wszystkich
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Dla wszystkich

Jaką trzeba mieć wiarę
Że Jesteś Jedynym Bogiem
Jaką trzeba mieć wiarę
Że Jesteś Miłością
Jaką trzeba mieć wiarę
Że Jesteś Boże Wszystkim
I we Wszystkim.

Ale kto w to wierzy?

Jaką trzeba mieć wiarę

Pytanie do Anioła

Chociaż w Anioły
Tak nie bardzo wierzę
Może ciut pomyślę
I może uwierzę

Czekam na Twe znaki
Na mądrości słowa
Może mnie pouczysz
Jak ścieżki prostować

Zapytam Ciebie 
Mój Aniele śmiało
Czemu zła tak dużo
A dobra tak mało



214

Świat jest piękny

Tak pięknie stworzony

A my kim jesteśmy

Byt niewykończony

Czy zabrakło pomysłu

Czy materiał leciwy

I powstał człowiek chciwy

Więc pytam z ziemi Wysokości Nieba

Czy ten byt niedokładny

Naprawić nie trzeba

Co nieco ująć co nieco doprawić

Wiem że Jesteś Boże zbyt bardzo łaskawy

Więc bardzo proszę Weź nas do poprawy

Prośba
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Raz dziadziunio nieco stary 

Włożył buty nie do pary

I wielce zadowolony 

Ruszył w cztery świata strony 

I wędrując jeszcze żwawo 

Ciągle skręca tylko w prawo 

Kupka dzieci go spotkała 

I do dziadka zawołała 

Popatrz dziadku popatrz stary 

Ty masz buty nie do pary

Zbaczasz ciągle w prawą stronę 

Bo masz buty popieprzone 

Spojrzał dziadek i nie widzi 

Czemu grupka dzieci szydzi 

Robiąc bardzo groźną minę 

Znów poszedł w prawo krainę

Podróż dziadka
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Szumi wiatr wiosenny wśród drzew po cichutku

Lekko kołysze by nie wzbudzić smutku

Cicho radośnie szemrzą liście drzewa

Gdy wiatr powiewa

A słonka promienie łagodzą listków cienie

Jak cicha symfonia płyną listków tony

A wiatr leciutko wcale nie strudzony

Kołysze delikatnie zieleń listków drzewa

I płynie muzyka którą wiatr rozwiewa

Szumi wiatr wiosenny 

Nasza czereśnia

Zakwitłaś bielą wśród świeżej zieleni

Jak biały obłok wśród słońca promieni

Dostojna piękna by w niedługim czasie

Pokryć się czerwienią w całej swojej krasie

O uczto dla ptasząt

Stołówko natury

Zwabiasz swym owocem

Całe ptasząt chmury

I nim dojrzejesz owocu soczysty

Już nie ma ciebie wśród zielonych liści

Dla ciebie człowieku bez skrzydełek chwały

Pestki pod czereśnią zostały
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O biała chmurko — obłoku

Bez ograniczeń kształtów piękna i wielkości 

Przysłaniasz słonka promienie

Swoim małym cieniem

By za chwilę ukazać błękit w pełnej krasie

Igrasz ze słonkiem na błękicie Nieba

Raz słonko zasłaniasz za chwilę odkrywasz

Jak igraszka psota lub coś wesołego

Jak dziecięca zabawa w chowanego

Wesoła zabawa

Kasztany

Zakwitły kasztany

Jak płonące świece

Wznoszą swoje piękno

Ku Nieba błękicie

Wiatr lekko muska

Słoneczko ogrzewa

To piękno kwiecia

Piękno zieleń drzewa

To dar wiosny pięknem darowany

A dla jesieni brązowe kasztany
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Nie pogardzajcie Wspaniali Poeci

Moją prostotą słowa

Ja poezji nie piszę

To zwykła rozmowa

Poezja jest Darem Niebios

Poetów obdarzona

A ja taka zwykła istota

Taka zwyczajna prosta

Niezapisana strona

Do Poetów

Dziękuje Ci Boże

Dziękuję Ci o to

Że obdarzyłeś mnie serca prostotą

Obce mi pochwały obce wyróżnienia

Wystarczy mi ciepło

Ludzkiego spojrzenia

l ciepłe słowo sercem dyktowane

I prosty uśmiech

Jak wiosny poranek

Dziękuję za to bogactwo prostoty

Za ten Dar Wspaniały

Prosty zwyczajny

Bez potrzeby chwały

Dziękuje Ci Boże
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O cudzie natury

Cudowne wieczory

Kto tworzy to piękno

Obrazów kolory

Przecudne w barwach

Przepiękne w odcieniach

Najwięksi malarze nie są w stanie

Odtworzyć to piękno

Nieba malowanie

Igrasz barwą kolorów

Lekkością motyla

Szkoda że trwa krótko

Ta cudowna chwila

Za horyzont płynie

Może przyświeca

Gdzieś w innej krainie

Zachody słonka
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Kocham cię Prawdo

Prawdo kochana

Taka zwykła prosta

I nieprzyodziana

Piękna w prostocie

Cudowna w istnieniu

Ciepła i miła

Jesteś prawdo wszystkich

I jesteś niczyja

Prawda

Prośba

Poleć moja prostoto

Przez miasta i wioski

Postaraj otulić ciepłem

Zmartwienia i troski

Wnoś radość ciepło słonka

Wnoś miłość jak piękno wiosny

I otul życzliwością

Tym uczuciem najprostszym

A Pan Bóg spojrzy z góry

Z dobrotliwym uśmiechem

I popłynie pieśń miłości

Po Niebie cudownym echem
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Pewnego razu wśród słońca promieni na ziemi
Siedziało dwóch ludzi
Przyjacielu czemu w dzień z zapaloną świeczką 
Chodzisz wśród ludzi
I czemu się trudzisz

Chodzę po kraju przyszedłem z daleka
Szukam uczciwego człowieka

Zgaś świeczkę przyjacielu daremnie się trudzisz
Trudno znaleźć uczciwych ludzi
Czasami można spotkać gdzieś w kąciku siedzi
I sam się biedzi

Ja też kiedyś z latarką wśród ludzi po kraju
Prawdy szukałem
I nie znalazłem
Latarkę zgasiłem i koniec szukania

Tak gwarzą sobie prawda z uczciwością
Czy jeszcze szukać
Czy skończyć z godnością 
I nagle widzą młodego człowieka
Który wesoło kłania się z daleka

Hej starsi panowie coście tacy smutni
Mogę wam zaśpiewać i zagrać na lutni

Szukamy po kraju prawdy i uczciwości

l po co wam ta święta racja
Wystarczy trochę sprytu i manipulacja

Zdumieli się mędrcy na te dziwne słowa
A jednak będziemy szukali od nowa

Wędrówka - Poszukiwanie



222

Kłaniam się nisko nad pięknem przyrody 

Nad pięknem kwiecia 

I cudowne wody 

Nad ciepłem Słonka 

I księżyca blaskiem 

Nad zwykłym człowiekiem 

Takim bez oklasków 

Nad prostym sercem 

Miłością pisanym 

I nad człowiekiem 

Często zapomnianym 

Kocham to piękno 

To piękno prostoty 

Dar najpiękniejszy 

Dar Niebios Istoty.

Dałeś mi Boże serca prostotę 

Dałeś mi Boże prostotę duszy 

Dałeś mi Boże ten skarb najprostszy 

Który potrafi serce poruszyć

Pokora
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Dopóki tli się mała iskierka 

Dopóki tli się i nie gaśnie 

Posłuchajmy głosu serca 

Niech iskra nadziei nie zgaśnie 

Podzielmy chleb sprawiedliwie 

Nie po bochenku - po kromce 

I rozjaśni się Kraju oblicze 

Jak słońce 

Uwierzmy w siłę Narodu 

Uwierzmy w dzielenie chleba 

Te ręce sprawiedliwie dzielące 

To siła Narodu - Dar Nieba

Uwierzmy
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O Boże Łaskawy 

Zostaw mnie jeszcze 

Trochę do poprawy 

Gdy stanę przed Tobą 

Prosta i nieśmiała 

Nie będę o Łaskę 

Z Tobą targowała 

Pokłonię się nisko 

I prosto ukorze 

Nie będziesz miał ze mną 

Kłopotów o Boże 

Więc dla dobra sprawy 

Mój Kochany Boże 

Zostaw mnie jeszcze troszeczkę 

Zanim się ukorzę 

Wiesz Boże że Cię kocham 

Moim sercem całym 

Więc wybacz mi proszę 

Że pożartowałam 

A że w każdym żarcie 

Jest okruszek prawdy 

Uśmiechnij się Boże 

Ty nie znasz pogardy

Prośba
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A kiedy odejdę mam jedno życzenie

Takie prościutkie 

Zawiej wietrze cichutko 

Nad mogiłą cienia 

Zawiej wesoło 

By nie wzbudzać smutku 

I to już wszystko 

To moje życzenie 

Tylko proszę wietrze 

O jego spełnienie 

 A ciebie Boże 

 Proszę w pokorze 

 Spójrz na mnie łaskawie

Ostatnie pożegnanie
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Dziękuję Ci Boże 

Sercem w pokorze 

Za piękno życia 

Za wszystko co się wydarzyło 

Przeszło 

Istnieje 

Za Radość i Nadzieję 

Dzięki mężowi 

Dzieciom Lili i Tomkowi 

Wnuczętom Madzi i Adi - Adriana

I choć daleko 

Ale wciąż z nami 

Drodzy i Kochani 

Kocham Was Wszystkich 

W prostocie serca mojego 

Tak zwyczajnie ciepło prościutko 

Jak Coś Najpiękniejszego. 

Dziękuję Madzi i Tomkowi 

Za piękne książki wydanie. 

Z polnych kwiatuszków bukiecik uwiję 

Złotą wstążeczką wiązankę okręcę 

Włożę w nią uśmiech i miłość 

I ofiaruję Wam wszystkim na Szczęście

Podziękowanie
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Przepłynęło moje życie

Jak obłok na Niebie

Jak sen

Jak słonko co wstaje o świcie

I gaśnie w wieczorny cień

Bajką nie było życie

W samotnej rozmyślam ciszy

Kto losem człowieka kieruje

Czy sam

Czy ktoś nim kreuje

Więc zanim odejdę w nieznane

Chcę się pożegnać i podziękować

Tobie Boże za istnienie

Niebu błękicie

Uśmiechu słonka

I śpiewu skowronka

Łanom zbóż szemrzącym

Drzewom szumiącym

Zapachu kwiecia

Łąk zielonych

Strumyków uśpionych

Porannej rosie na trawie

Lecącym żurawiom

Księżycowi za światło nocy

I gwiazd tysiącom uroczych

Pożegnanie
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Za cud wiosny

Radosne lata

Złote jesienie

I śnieżnej zimy wspomnienie

Dziękuję dobrym życzliwym ludziom

O złotych sercach gdy trzeba

Podzielą się ostatkiem

Jak opłatkiem

Za piękno tego świata

Smutki i radości

Chciałabym zostawić po sobie

Ciepło miłości

Przyjmij proszę Boże moje podziękowanie

A kiedy odejdę

Spojrzyj łaskawie i Pobłogosław

Jestem też Twoją cząstką Wszechświata

Dziękuję Ci Boże za Cud Stworzenia

Wszelkiego Istnienia

 Jadwiga Wąsowska

Jeden kwiatuszek

Jedna Lampeczka

Niech będą na mogile

I to byłoby tyle
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