Kącik
poetycki

„Zatrzymaj
się i
przeczytaj”

Motto:
"Zdradzę wam tajemnicę: nie czytamy
poezji dlatego, że jest ładna. Czytamy ją,
bo należymy do gatunku ludzkiego,
a człowiek ma uczucia. Medycyna, prawo,
finanse czy technika to wspaniałe dziedziny,
ale żyjemy dla poezji, piękna, miłości."
John Keating
"Stowarzyszenie Umarłych Poetów"

Mijanie się, przemijanie, trwanie...
Józef Baran

mijają wieki
a one wciąż fruną
i są dla nas stale te same
zadzierając głowy
niezmiennie mówimy na nie
kawki, bociany, pszczoły
nie próbując odróżnić
kawkę od kawki
bociana od bociana
pszczołę od pszczoły
i one dostrzegają w nas
wciąż tego samego człowieka
żyjącego teraz i przed stuleciami
w tej gatunkowej perspektywie
(może nie tak znów niedorzecznej)
Mijając się a nie przemijając
Istniejemy dla siebie
Bezimiennie ale za to wiecznie

Motto:
"Zdradzę wam tajemnicę: nie czytamy
poezji dlatego, że jest ładna. Czytamy ją,
bo należymy do gatunku ludzkiego,
a człowiek ma uczucia. Medycyna, prawo,
finanse czy technika to wspaniałe dziedziny,
ale żyjemy dla poezji, piękna, miłości."
John Keating
"Stowarzyszenie Umarłych Poetów"

Miejcie nadzieję
Adam Asnyk

Miejcie nadzieję!... Nie tę lichą, marną
Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera,
Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno
Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.
Miejcie odwagę!... Nie tę jednodniową,
Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska,
Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową
Nie da się zepchnąć ze swego stanowiska.
Miejcie odwagę... Nie tę tchnącą szałem,
która na oślep leci bez oręża,
Lecz tę, co sama niezdobytym wałem
Przeciwne losy stałością zwycięża.
Przestańmy własną pieścić się boleścią,
Przestańmy ciągłym lamentem się poić:
Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią,
Mężom przystało w milczeniu się zbroić...
Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje
I przechowywać ideałów czystość;
Do nas należy dać im moc i zbroję,
By z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.

Motto:
"Zdradzę wam tajemnicę: nie czytamy
poezji dlatego, że jest ładna. Czytamy ją,
bo należymy do gatunku ludzkiego,
a człowiek ma uczucia. Medycyna, prawo,
finanse czy technika to wspaniałe dziedziny,
ale żyjemy dla poezji, piękna, miłości."
John Keating
"Stowarzyszenie Umarłych Poetów"

Lustra odbicie
Danuta Duszyńska

spojrzenie w lustro, wspomnień odbicie,
czas róż i wina* pozostał w dali
dłonie splecione w błogim zachwycie,
i my splątani w miłości cali...
wszystko to w echu usłyszeć mogę,
zobaczyć w szarej, porannej mgle
kwiaty wśród buszu, białe motyle
uśmiech zalotny, ciche drżenia serc.
czas by zapomnieć, zacząć od nowa
tę grę w "zielone", chociaż tu lato...
tylko czy zechce duszy połowa
pójść na kompromis, zgodzić się na to?
by spojrzeć jeszcze w światło odległe,
co tuż za rogiem do mnie się śmieje!
cały w tym problem zapomnieć ciebie
i trzymać w dłoni nową nadzieję...
podpowiedz proszę, co z myślą ową:
czy żyć w marzeniach (lustra odbicie),
czy może pobiec z odkrytą głową
po całkiem nowe, nieznane życie?
* Uzupełnienie od autora strony:
"Dni wina i róż" (Days of Wine and Roses)
to amerykański dramat obyczajowy z 1962 r.

