
Toy story 
 

Przychodzą do mnie wieczorami 
 
myśli 
 
znużone, czarne. Głębokie, 
miękkie jak aksamit, łaknące 
światła. Trochę 
 
niezdarne. 
 
Choć dawno już zdegradowane, 
ukryte w pudłach. Bez pamięci. 
Na ciemnym strychu między 
szpargałami, gdzie czas  
się święci. Gdzie stare 
lalki, przetarte  
płaszcze i zakurzone komputery 
 
szukają  
 
drogi by zmartwychwstać, swej 
nowej ery. 
Choć próbowałam wiele  
razy udawać, że 
ich nie dostrzegam, to 
one ciągle powracają, jak 
urodziny. Bez tortu, 
lecz z kawałkami  
 
Nieba. 
 
I to nieprawda, że  
znikamy, że to jest 
droga w stronę końca. Bo 
jeśli mam być z Tobą  
szczera. To jest to droga 
 
w stronę słońca.                
 

          Sylwia Stawarz 



 
    SŁONECZNY  SEN 

 

Śniła mi się majowa ulewa, 

Słoneczniki van Gogha w wazonie. 

Kocur zmrużył swe złociste ślepia – 

Nawałnicy nastąpił wnet koniec. 

 

Wiatr rozgonił ostanie chmurzyska. 

Drżały bzy, spięte muzyczną klamrą. 

Zadzwoniły konwalie pod klonem; 

W sadzie koncert ogłosił nam gawron. 

 

Wnet cieniutko zabrzęczał trzmiel, komar, 

Potem bąk. Wreszcie słowik do wtóru 

Słowikowej zanucił mistrzowsko! 

Dołączyły się żaby do chóru. 

 

Wróbel ćwierkał, sikorka tak samo. 

Dziobem stukał do taktu pstry gołąb, 

No i wtedy szepnąłeś mi w ucho: 

– Jestem pszczołą! Ty też jesteś pszczołą! 

 

Siedzieliśmy w kielichu powoju. 

Koncert trwał. Kołysały się liście. 

W kroplę rosy zerknęłam jak w lustro 

I stwierdziłam: – Nno… tak, rzeczywiście! 

 

Więc machnąwszy na próbę skrzydłami, 

W falowaniu wilgotnej zieleni  

Pofrunęłam wysoko – do słońca!, 

A sad skrzył się pode mną i mienił. 

 

Naraz ktoś mnie potrząsnął za ramię, 

Ktoś zawołał: – Już czas się obudzić! 

I wstaliśmy. Stwierdziłam z krztą żalu, 

Że jesteśmy podobni do ludzi… 

 

 

                              Anna Piliszewska 



 

 
 

Zapomniany list 
 
Na progu siedzi mama. 
Coraz cieńsze  
staje się w jej palcach  
szydełko,  
którym próbowała 
zatrzymać w sieci koronki  
uśmiechnięte słońce. 
      
Na progu siedzi mama – 
jaśnieje na jej wargach 
zapomniany list do Boga. 
 

     Łyczezar Sеliaszki  
         Bułgaria   
 

 
 
 
 
 



Czasem właśnie noc….. 

 

Czasem to ciemność jest tym czego chcemy najbardziej 

Opatuleni nią niby puchem 

Bezpieczni w ukryciu jej dłoni niczym w kołysce 

Uciekamy przed światem 

Tacy niedostrzegalni 

Niesłyszalni 

Niewidoczni 

 

Czasem to właśnie noc choć pełna strachów i cieni 

Pozwala przestać się bać 

Ubrani we własne myśli 

Zasłuchani w siebie 

Czekamy by przetrwać 

 

A potem delikatnie i cichutko  

Rozsupłujemy nasz misternie zaplątany ochronny kokon 

Powolutku wysnuwamy z niego niteczki 

Zaplatamy z nich materię delikatną i mocną niczym sieć pajęcza 

I tak zabezpieczeni odważamy się ponownie  wyjść z mroku 

 

Czasem trzeba oswoić ciemność 

By odnaleźć drogę ku słońcu 

                    Magdalena Rowicka 



     ku słońcu 

złe godziny lękami podszyte 

myśli barwą hebanu karmione 

podziękuję ta droga nie dla mnie 

na słoneczną pobiegnę więc stronę  

 

gdzie złociste rzepaku przestrzenie 

bujne łąki w szalonym rozkwicie 

i choć zabrzmi to całkiem banalnie 

powiem krótko że słońce to życie 

 

                            Elżbieta Szeptyńska  

 

 
 

 



W stronę słońca 
 
Płynę  z tobą w stronę słońca, 
spójrz obłoki tańczą w niebie, 
błękit oczy ssie bez końca 
w nocy księżyc się kolebie.  
 
Twoją dłoń  mam w swojej dłoni, 
prosta droga bez zakrętów, 
nasze włosy wszechświat szroni          
srebrzystym płaszczem diamentów.  
 
Letnim skwarem chłód się stanie,  
podczas jazdy drogą mleczną, 
Wenus dotknie różdżką sanie,    
złoży w darze miłość wieczną. 
 
W ślubnej sukni ci do twarzy,  
tchnie świeżością  biel welonu 
w tyglu serca treść się jarzy;  
pragnę z tobą żyć  do zgonu…       
 
Otrząsając złe koszmary, 
zimnym potem oroszony,  
ocknął się kawaler stary 
w pustym łóżku sam bez żony. 
 

      
              Henryk Ditchen 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 



 w stronę słońca 
 
 

 jesienią mrocznieje 

osowiała sowa napęczniała latem mądrości 

 

stertę rupieci zarastają zrudziałe chwasty 

wiatr nie szumi lecz zgrzyta zębami 

po zardzewiałych drzwiach 

 

autostrada katapultuje w niebo 

gdzie czuwają anteny satelitarne 

coraz więcej aut 

 

a przecież święty Nepomucen  

z plecakiem na plecach idzie w zupełnie 

przeciwną stronę   

 

a wszystkie drzewa i kwiaty 

zwracają się 

w stronę światła… 

 

           Bogdan Nowicki 

 

 
 
 



 
 

Przychodzisz jak słońce 
  
Przychodzisz ze słońcem, 
z promieniami ciepła 
w każdym spojrzeniu. 
Cieszę się. 
Zamykam oczy, 
tulę się w milczeniu. 
  
Przychodzisz jak słońce 
z płonącym uśmiechem 
pełnym czułości. 
Witam Cię. 
Otwieram serce 
walące z radości. 
  
Przynosisz uściski 
ukochanych dłoni. 
Z nocy czynisz dzień. 
Wstydzę się. 
Odwracam głowę 
i usuwam się w cień. 
  
   

     Teresa Asendrych 
  
  
  
  
 

 



 
 
 
 
 

 

  W stronę…..słońca 

 

Tak bardzo chcę 

ogrzewać się twoim ciepłem 

czerpać od ciebie życiodajną energię 

dostępować przy tobie ukojenia w chorobach duszy 

dzięki tobie wzmacniać odporność na wszechobecny chłód 

podążać drogami, na które rzucasz światło 

karmić się tym, co jest za twoją przyczyną 

trwać twarzą w twoją stronę 

 

             Izabella Tryc 

 

 



 
 
 

Słoneczne myśli 
Sonet 
Poranek w ciemności się budzi, 
biegną myśli leniwie 
tam, gdzie leśne igliwie 
na spacerze i świeżość promieni. 
Wybiegnę drogą, co złoci 
czas i widoki wszelkie 
na słoneczne nieba miejsce, 
tam śnieg niepokój ostudzi. 
Blaski obłoków się ścielą 
na duszy światach i cieszą. 
Odbije się marzenie w słońcu, 
sprowadzi nowy, piękniejszy 
obraz, gdy pójdę jak sny 
się wiją ścieżką do domu. 

         Miriam Mazurkiewicz 

 
 



‘O sobie inaczej’ 

 

Analizuję. 

Kalkuluję. 

Decyduję. 

Być. 

Żyć. 

Wdycham codzienność, 

egoizm w skali makro. 

Pracuję. 

Matkuję. 

Ja. 

Odwracam głowę, 

idę w stronę słońca. 

Szukam. 

     

  Agnieszka Adamska-Parzymies 

    

 
 
 
 



SŁONECZNI LUDZIEŃKOWIE 
 
A gdy już pokonasz te wszystkie wiatraki, 
To zabierz mnie miły na długi spacer. 
A kiedy iść będziemy piaszczystym brzegiem 
morze szmaragdowo będzie śpiewać niebu. 
Na białej wydmie wiatr zatańczy w trawie 
i szeptać będzie miłosne wiersze białe 
o morskich podróżach w dalekie kraje 
i o tęsknocie dwojga zakochanych, 
co dwa serca złożyła w jedno bicie, 
a dwojgu rozbitkom dała jedno życie. 
A kiedy ucichną mew srebrzystych głosy, 
wspomnienia cichutko ułożą się do snu. 
 
Ekfraza do obrazu Dariusza Twardocha. 

   

             Katarzyna Nowak 

 

 
 
 



 
 

PRAGNIENIE  
 
 

Słoneczko nasze, kula ognista, 
Na jego widok oko rozbłyska, 
A po kąpieli w promieniach złotych 
Mamy do życia więcej ochoty. 
 
Ono znajduje o świcie bladym 
W ciele wigoru nowe pokłady, 
Ma na entuzjazm swoje sposoby, 
Cieszy jak widok bliskiej osoby. 
 
Skakać i śpiewać pragniemy zaraz, 
Natychmiast znika ospałość, marazm, 
Przy blasku słońca w dręczących sprawach  
Znajdzie się szybko łatwa przeprawa. 
 
Kiedy się słońce skryje za chmurę, 
Od razu myśli trapią ponure, 
Serce obłapia niezdrowa chandra, 
Pod łez balastem powieka zadrga. 
 
Stale idziemy spragnieni słońca, 
Chociaż się zdarza omdleć z gorąca, 
Niczym pisklęta – biegnąc po ziemi –  
Pragniemy słońca ciepłych promieni. 
 
Słońca nam ciągle, słońca potrzeba, 
By z optymizmem dosięgać nieba, 
Słonecznych trzeba stale kąpieli, 
Żeby się życiem móc rozanielić! 
 
 
 
 

     Tadeusz  Charmuszko 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Złocisty paw 

 

Złocisty paw 

Naszych marzeń 

Krąży w zasięgu światła 

Świec w mosiężnych lichtarzach, 

Jakie zapaliliśmy 

W walentynkowy wieczór. 

 

Jego oczy z rubinu 

Niczym wino w karafce. 

Jego skrzydła się błyszczą 

Jak pierścionek z cyrkonią. 

 

Piękny paw 

Naszych myśli 

Stuka dziobem w parapet - 

Ciemno, gwiazdy na niebie… 

Szeptasz: jesteś 

Mym słońcem. 

 

Nad miodowym piernikiem 

Dłoń się zbliża do dłoni. 

Dzielisz serce na dwoje. 

Frunie paw 

W stronę światła. 

             Katarzyna Polak 
 

 
 
 
 
 



Dżin w butelce 

Dżin nie wyłazi z butelki. Nie w smak mu –  

ludzkie życzenia. Cena za każde z nich jest wysoka.  

Ludzie nie biorą pod uwagę, że spełnienie marzeń 

może zmienić ich świat na gorsze. Przykleja się  

do ścianek. Udaje - że go nie ma. Ale zdesperowani  

i tak go znajdą. Szkoda, że nie może spełnić swoich  

własnych życzeń. Ale nie. Wtedy przecież byłoby  

jeszcze gorzej. W butelce jest wygodniej.  

Można śnić o lepszym świecie - nie niszcząc  

zastanej rzeczywistości. Wszystkim,  

którzy chcą spełniać swoje życzenia -  

rekomenduje to samo. Zamieszkanie w butelce.  

Zatkanie się korkiem. Każdy się puka w głowę.  

Ale dżin - wie swoje. Jest najszczęśliwszy –  

gdy może sobie w niej siedzieć.  

Nikt nie chce jego mocą - zmieniać świata.  

I tak jest lepiej. Gdy struktura rzeczywistości  

się nie zmienia. Rzeczy - po prostu są - jakie są. 

I nie uciekają - w wyobrażenia.   

             Aleksandra Paprota 

 
 



 
 

w stronę słońca 
 

 

trudno iść drogą 

na której stopy 

wplątują się w korzenie 

 

potykam się i podnoszę 

żeby nie stracić z oczu 

celu podróży 

 

twarz zwracam w stronę słońca 

bo jego promienie  

ogrzewają serce 

i wywołują uśmiech 

 

      Anna Kulesz 

 

 
 
 
 
 



Cierpliwość … 
 
kończy się moja cierpliwość 
kiedy deszcz bębni o szybę  
po nocy deszczowej  
podobny dzień 
świtaniem błyszczą krople  
mgła unosi smog nad miastem 
kończy się moja cierpliwość 
chcę wiosnę  
drżą zmoczone drzewa 
wyglądają jak wróble niedokarmione 
suche wrzosy nasączone chłodem 
nie marzą już o miłości  
a ty się uśmiechasz łagodnie 
jakby zaraz miało zaświecić słońce  
jakbyśmy mieli iść na spacer 
przez łąki pachnące 
a wieczorem otaczasz mnie ramieniem 
usypiasz oddechem ciepłym  
a ja drżę niespokojnie  
przed koszmarem dziennym 
 

   Bogusława Chwierut  

 

 
 
 
 
 
 
 



„O jeden taki proszę dzień” 

 
    
O jeden taki proszę dzień, 
      dzień pełen cudów, 
         pełen radosnych serca drgnień. 
 
   O jeden taki proszę dzień, 
      dzień pełen miłości, 
         pełen nadziei i ufności. 
 
   O jeden taki proszę dzień, 
      dzień pełen słońca, 
         gdy wzrok wruszony 
            za nim podąża. 
 
   O jeden taki proszę dzień, 
      gdy leżę z rozmarzeniem 
        i w głębi duszy mocno wierzę. 
 
   O jeden taki proszę dzień . . . 
 
 

     Krzysztof Lachowicz 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 



“SŁOŃCA CIEŃ” 
 

Coraz częściej łączy nas tylko kabel 
W tej nieludzkiej Sieci Babel 

Kamieni jej nie dźwigną barki słabe 
Nie zburzą murów ni Kain ni Abel. 

 
Dzieci Kaina w aortach miast 

W Cieniu, w mroku, w blasku gwiazd 
Zagubieni pośród tętnic tras 
To wyrwą, to zasieją chwast. 

 
Coraz więcej i więcej słów 

Coraz dalej i dalej do Twych ust 
W ciemnej bramie zasnął Bóg 
Klepsydrę czasu skradli mu. 

 
 

Teraz złodzieje chwycili za czas 
I pieszczot pragnie zimny głaz 
Już nie wystarcza drzewom las 

Z klepsydry wieczności sypie się piach. 
 

I w tym chaosie ja – Cień 
Tobie Słońce nadaję sens 

Nie bój się chmur, licem świeć 
Ogarnij mnie, podaruj sen. 

 
Coraz więcej i więcej łez 

Coraz dalej i dalej dłoni gest 
Na ciemnym bruku stoi Śmierć 

Z bramy wycieka ciemna Boga Krew. 
 
 

Jakaż w tym zbrodnia, jakiż fałsz 
Że pragnę na Twoich kolanach łeb kłaść 

Może delirium to lub tylko rausz 
Całować chcę Twoją ziemię i darń. 

 
Pieścić wysp zmienny kształt 
Obnażać falami bladość plaż 

Odpływem ust w morza słony smak 
Wniknąć wśród twardych jak serce skał. 

 
Coraz więcej i więcej snów 

Coraz dalej i dalej pełni nów 
W ciemnym mieście bawi się Mór 

Z odrąbanym łbem milknie trzeci kur... 
 

                    Jędrzej Karpiński 

 
 
 
 
 



 

Budzik 

Zawieszony na krawędzi nocy  

rozchwiany na krawędzi szafki  

rozwibrowany na krawędzi dnia  

wreszcie potrącony przez kota  

spadł z krawędzi  

rozsypał minuty  

w drobny mak.  

Dzień bez budzika 

nadszedł i tak 

jak co dzień.  

 

        Hanna Fołtyn 

 

 

 
 
 
 
 
 



 „W stronę słońca” 
  
Słoneczko, słoneczko 
Powiedz dlaczego 
Świecisz tylko dniami 
Moja miła koleżanko, 
Mój sympatyczny kolego 
  
Słoneczko, słoneczko 
Księżyca tarczy blasku 
Czemu cię nie ma w nocy 
Wschodzisz za to tak późno 
O brzasku 
  
Słoneczko, słoneczko 
Biegnę w twym kierunku 
Dzięki Tobie 
Mam dużo pomysłów 
I dużo pomyślunku 
  
Wystawiam swoją twarz 
Na twe ciepłe grzanie 
Kiedy zaczniesz już wiosnę 
Takie mam pytanie 
  
Twój blask grzeje Rusaka Tomasza 
I we dnie i w nocy 
Dzięki Tobie wszystko rośnie 
A Rusak Tomasz ma dużo mocy 
 

                                Tomasz Rusak 

 
 
 
 



 
 
 

PRAGNIENIE 
      

 

Tylko z Tobą iść przez życie chcę 
Tylko z Tobą z nikim innym nie 
Tylko z Tobą jest mi dobrze tak 
Tylko z Tobą tak pięknieje świat. 
 
Bo tylko Ty potrafisz mówić do mnie 
Bo tylko Ty wzruszasz mnie ogromnie 
Bo tylko Ty wskrzeszasz iskry radości 
Bo tylko Ty pozwalasz istnieć miłości. 
 
Bez Ciebie świat jest dla mnie bez znaczenia 
Bez Ciebie żyję jakby od niechcenia 
Bez Ciebie noc - również w dzień trwa 
Bez Ciebie ktoś tak smutno gra. 
 
Więc idźmy razem w tę drogę nieznaną 
Więc idźmy razem w tę noc pijaną 
Więc idźmy razem w kierunku słońca 
By nasza miłość trwała bez końca. 
 
TOBIE – ja (dla mojej żony) 

 

Jacek Zajączkowski 

 



 
 

DZIĘKUJEMY 

za 

UWAGĘ 


