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„I odkryłem jak smutno jest bez Ciebie
Odmierzałem każdą minutę
i Bóg wreszcie wysłuchał mych modłów
zakończył rozłąkę, byśmy byli szczęśliwi
by ofiarować sobie nawzajem miłość”

Spis treści
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
11 .
1 2.
1 3.
1 4.
1 5.
1 6.
1 7.
1 8.
1 9.
20.
21 .
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31 .
32.
33.
34.
35.
36.
37.

* * * (1 ) ....................................................................................
Na paluszkach .........................................................................
Dla Ciebie ................................................................................
Patrzę się na nasze zdjęcia .....................................................
Moja miłość ..............................................................................
Utulić Cię .................................................................................
Pokażę Ci miłość .....................................................................
Za oknem .................................................................................
Z daleka do Ciebie ...................................................................
Modlitwa ..................................................................................
Myślę o Tobie ...........................................................................
Piękna ......................................................................................
Będziemy .................................................................................
Modlitwa (II) .............................................................................
Daleko .....................................................................................
* * * (2) .....................................................................................
Przytulmy się ...........................................................................
Zimno .......................................................................................
Tęskno mi do Ciebie ................................................................
Jak pięknie jest kochać Ciebie ................................................
Co zrobić mam, byś się uśmiechnęła? .....................................
Święty Mikołaj ..........................................................................
* * * (3) .....................................................................................
Kiedy śpisz ..............................................................................
Ciepły wierszyk w aksamitce ...................................................
Uśmiech Twój ..........................................................................
Karmel Twoich oczu .................................................................
Wulkan miłości .........................................................................
Ty – moja miłości .....................................................................
Przytulić się do Ciebie .............................................................
Wrota Miłości ...........................................................................
Odwiedzić Cię znów ................................................................
Tęsknota za Tobą ....................................................................
Ciekawość ...............................................................................
Oleńko – moje życie ................................................................
I zobaczę Cię znów .................................................................
Jadę do Ciebie kochanie .........................................................

7
8
9
10
12
13
15
17
20
22
23
24
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

38.
39.
40.
41 .
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51 .
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61 .
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71 .
72.
73.
74.
75.
76.

Zasnąć w Twych ramionach ....................................................
Dziękuję Ci za to, że jesteś przy mnie .....................................
Rozpływam się ........................................................................
Twój Włos ................................................................................
Już nie musisz nic mówić ........................................................
Zabierz mnie do siebie znów ...................................................
Tak wiele słów dla Ciebie .........................................................
Cudowna miłość do Ciebie ......................................................
* * * (4) .....................................................................................
Myślę o Tobie stale ..................................................................
Przemówiłaś dziś do mnie .......................................................
Dobranoc .................................................................................
Mój sen ....................................................................................
Słoneczko za chwilkę wstanie .................................................
Coraz mocniej tęsknię .............................................................
* * * (5) .....................................................................................
Jesienna Wiosna .....................................................................
Jakże pięknie ...........................................................................
Kocham Cię .............................................................................
Czekając na Twój znak ............................................................
Oleńko – moje serce ................................................................
Dom na święto .........................................................................
Mam serce dla Ciebie ..............................................................
Droga do Ciebie .......................................................................
I wynagrodzę Twój uśmiech .....................................................
Miłość na zawsze ....................................................................
* * * (6) .....................................................................................
Nie poddam się ........................................................................
Na każdy dzień rozłąki .............................................................
Umieram z tęsknoty do Ciebie dziś .........................................
Jeszcze tak długo muszę czekać... .........................................
Moja śnieżynka ........................................................................
Jeszcze jeden wierszyk dla naszego kwiatuszka ....................
Twoja szafa ..............................................................................
Dziś znów Moja Oleńka tylko we snach ..................................
Nowy dzień ..............................................................................
Nie wiem co robić, smutek ogarnia duszę ...............................
Jadę .........................................................................................
Hurra! .......................................................................................

55
56
57
58
59
60
62
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
82
83
84
86
87
88
90
91
92
93
95
97
98
99
1 00
1 01

Moja Ukochana Oleńko, moja Żonuzio!
Wreszcie niebawem będziesz. Tworzyłem wiersze do szuflady
Tworzyłem je czekając na ciebie, nie mogąc się uporać z samotnością.
Przypomniałem sobie jak bardzo ważna jest Twoja obecność w mym życiu. Bardzo się cieszę,
że jesteś moją Żoną. Wiem, że tam też załatwiałaś różne sprawy, że nie wiedziałaś, iż tak
długo się nie będziemy widzieli. To był proces powstawania różnych pomysłów, szukania
lepszej drogi. W końcu jednak minął ten straszliwy czas oczekiwania, przedłużany ze 4 razy.
Najgorsze chyba było właśnie to przedłużanie, ale to już mamy za sobą. Dziękuję Tobie, że
tam walczyłaś też o nas. O to, byśmy mogli tu być i nic nie przeszkadzało Twej obecności.
Teraz będę starał się pomagać Tobie tu, byś czuła się tu dobrze!
Witając Cię w domu, cieszę się niezmiernie. Kocham Ciebie.
Jeszcze o wierszach, są pisane w różnych chwilach na ogół przepełnione miłością, nadzieją,
marzeniami. Teraz czas będzie, by to spełnić. Buziaki, moja Oleńko!

WITAJ W DOMU!

M O J E J
U KO C H AN E J
Ż O N U Z I

* * * (1)

I jeszcze siedzę i spać nie mogę
i jeszcze powiedzieć Ci tyle chcę
I wydaje mi się, ze już nie wiem, co zrobić
Tylko, aby doczekać
Tylko abyś była szczęśliwa
wierzę, i chcę
jak najwięcej zrobić dla Ciebie
pokazać jak wiele mogę
Tak dobrze będzie, gdy przyjedziesz znów
Posłuchamy wspólnie muzyki, pooglądamy filmy
Nasze ulubione kawałki
Zrobimy sobie wieczór taki Ciepły przy świecach
Spełnią się moje sny o Tobie
O tym jak tańczymy razem, całujemy się
O tym, co mi powiesz do uszka…
Nie widziałem Ciebie długo, nie mogłem się doczekać
w końcu udało się
Aż do chwili, kiedy zobaczyłem Ciebie znów
Moje serce czekało w zamarciu
Będę mógł znowu Cię objąć, przytulić
Będzie nam tak wspaniale i miło
Nie do opisania jest to uczucie
wiedz, że z każdym dniem z każdą chwilą
Myślałem właśnie o tym
Jak będzie wspaniale, gdy Moja Żonuzia już będzie obok
Możesz jechać gdzie chcesz i robić, co chcesz
Ale ja już się Cieszę z tej naszej chwili
Kiedy będę Ci to wszystko czytał
i teraz, kiedy Cię mam obok
będzie mi tak dobrze z Tobą
Bo jak długo bija te serca dwa
tak długo będę mógł żyć szczęśliwy....
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NA PALUSZKACH

będę chodził na paluszkach, na samych ich końcach
stanę się mgłą, poranna chmurka
będę jak miły promyk słońca
który będzie oświetlał Twoja buzie, który będzie ją ogrzewał
i będę dla Ciebie jak poziomka na łące
taka słodka dojrzała...
taka czerwona i dobra
będę wreszcie jak ptak, jak orzeł
szybki i widoczny, patrzący i wzrokiem swym
broniący Tego, co najcenniejsze
Tylko przyjedź już do mnie znów moje Oleńko.
Będę jak szlifierz
jak dobry człowiek, który lepi glinę
który kształtuje nowe życie
i szlifuje diament
tak żeby zajaśniał brylantowym blaskiem
Podaruje je Tobie Kochanie!
Już niebawem znów będziemy razem
Już niebawem moje słoneczko pojawi się w drzwiach
i tęczą kolorów uśmiechnie się do mnie!
będziesz oświetlać me życie jak wcześniej
KOCHAM CIĘ!
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DLA CIEBIE

dla Ciebie
dla mojej ukochanej Oleńki,
dla mojego słoneczka i kwiatuszka
śpiewam nową pieśń
radości, ody
która będzie wielkim hymnem
lecz pamiętaj ja
jestem jak mały motylek
jak mały brzęczyk, który
choć tak wielkie ma serce
jest też bardzo kruchy...
i tak mi zimno
zwłaszcza, gdy noc nadchodzi
i tak bardzo potrzebuję Twego Ciepła
które bije z serduszka Oleńki
Które mnie ogrzeje,
Moje słowa do Ciebie Kochanie
to jest jak melodia
słyszana w środku, a
każde słowo litera to tylko marna
kopia tego, co płynie i gra
i choćbym wypisał tak wiele
i tak nie opisze tego, co widzę i czuje, co Chciałbym Ci dać
co mogę pokazać, co naprawdę da Ci szczęście
to będę chciał Ci dać i pokazać, wydobyć
choćbym miał polec przed Tobą w drzwiach...
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PATRZĘ SIĘ NA NASZE ZDJĘCIA

Patrzę się na nasze zdjęcia
Pytam się gwiazd i księżyca
Rozmawiam ze słońcem i
Z Bogiem modląc się na klęczkach
Pytam się o nas
Kiedy będziemy już razem znów
Pytam się ich jak sobie poradzić, gdy Ciebie niema
Oleńko kochana moja
Przypominam sobie to wszystko, co minęło
Jak byliśmy razem niedawno
Tak pięknie i szybko ten czas minął
Ale wierzę, że niebawem znowu będzie dobrze
I czekam i marze i kotłują się me myśli w głowie
Tylko przyjedź już i bądź tu ze mną
Moja śnieżynko kochana!
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MOJA MIŁOŚĆ

Moja miłość to Ty
To Ty, kiedy wstajesz rano
Kiedy mówisz do mnie piękne słowa
Kiedy patrzę się na Twoje piękne oczęta
Jesteś moją miłością, tak wiem
Jesteś dla mnie cudem natury
Najwspanialszą dziewczyna, którą mogę dotykać, całować
Która jest obok mnie i mnie wspiera
Gdy nie ma Cię, jakby nastała zima zim
Wszystko blednie wysycha robi się szaro i czarno
Nie chce się jeść
Gdy przyjeżdżasz zaczyna się nowe życie
Wszystko promienieje, wszystko śpiewa wokoło…
Wiem, że choć gdy jesteś daleko myślisz o mnie
Wiem, że tak też można trwać... to uczy pokory
To pokazuje jak cenna jest nasza miłość
Każe mi całować obrączkę na palcu, gdy czekam na Ciebie
To zbliża mnie do łez, gdy widzę jak inni mogą się całować
Gdy widzę w parku pary chodzące za rękę
Pytam się świata, dlaczego teraz Cię niema
Czemu musiał mi Cię zabrać daleko
Czemu jesteś tam
Czuje malutkie Ciepełko w tej zimie
To promyk miłości zostawionej przez Ciebie
Mały okruch jak kawałek złota
Na palcu, on grzeje mnie powtarzając uparcie bym czekał
Bym jeszcze dzień wytrzymał
Tylko ta nadzieja trzyma mnie przy życiu spijam z niej krople ożywcze
Nie pozwala mi uschnąć z miłości
I gdy przychodzi kolejna próba, gdy znowu okazuje się, że nie dziś, nie teraz
Znowu buntuje się me serce i rozum
Krzyk wypełnia me ciało
Nie chce się jeść i spać
Lecz potem jest uległość
Tak, skoro tak trzeba
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Skoro znowu musze czekać na Ciebie
Choć nie mogę się doczekać tej chwili, gdy znów
Będę mógł przy Tobie stawiać nowe kroki...
nowe ślady zostawiać na tafli wody
unieść Cię w inny świat
ten, na który zasługujesz
ten prawdziwy i piękny, który
w swej delikatności jest stworzony dla Ciebie i
znów rozpostrzesz skrzydła
Twoje wielkie skrzydła takie piękne
i nabierzesz w płuca swe oddech
i nowe powietrze poczujesz w nozdrzach
i tak będziemy trwać...
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UTULIĆ CIĘ

Poszedłbym żeby Cię utulić...
Ogrzać teraz tam, daleko
abyś mogła poczuć się miło
szepnąć do uszka Ciepłe słowo
pogłaskać po głowie, włosach
wymasować Twe stopy i pocałować paluszki
chciałbym abyś się uśmiechnęła
Walczysz tam dla nas o lepsze jutro...
Tak daleko sama beze mnie
Choć bym chciał nie mogę Ci pomóc
I jest mi tu tak strasznie przykro
Lecz wiem, że ty też czujesz ma obecność, modlitwę
Oczekiwanie i moją miłość, która jest jak wino, piękne czerwone
Dziś leżakująca z daleka, że niebawem będziemy ją pić...
śpij Oleńko teraz...
Myśl o lepszych chwilach o tym jak będziemy razem.
otacza Cię Ciepło i dobro mych myśli i uczuć
chyba już zasnęłaś...
Sen Ci jest też potrzebny...
ja sam oddałbym ci swój abyś Tylko Ty mogła wypocząć
a ja tymczasem złoże ci pod nogi
swe dary wypracowane cichutko tak
gdy Ciebie nie ma tu
Byś też wiedziała, że myślałem o nas
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POKAŻĘ CI MIŁOŚĆ

Ja wierzę, że niebawem będziemy znów
Będziesz mogła mnie całować
a nasza miłość sprawi ze tamte chwile oczekiwania
pójdą w zapomnienie…
Wierze w To, że ten czas szybko minie i co więcej
Zobaczysz, że będziesz kiedyś wspominała to inaczej
tak, jak ja, choć dziś Ciężko jest nam z tym żyć
myślami wybiegamy już w te chwile wesołe, to jest jedyna droga...
Zobaczysz Moja kochana Oleńko!
Już niebawem zobaczymy się znów...
I zobaczysz jak będzie nam wspaniale, bez
płaczu, tęsknoty
Zobaczysz Oleńko!
Wierzę w To!
Bo stale pamiętam Twoją twarz
Gdy odjeżdżał pociąg z peronu
Gdy do mnie kiwałaś aż słupy zasłoniły nasze twarze
Pamiętam niemoc, która płynęła z tego
Fakt, że trzeba było się rozstać, bo tego życzył sobie świat
Dziś minęło już parę dni od tego czasu a ja stale widzę ten moment
Nie mogę oglądać tego filmu
Filmowałem go, ale dziś dla mnie to zbyt Ciężkie
By oglądać ten straszny film
(tęsknię za tobą...
chciałbym zobaczyć jak wyglądasz...
Chciałbym dotknąć, przyjechać
Pocałować, i przytulić
Tak. Bardzo chciałbym abyś była szczęśliwa
Dam Ci to szczęście, jak tylko będę mógł
Jak tylko Ty na to pozwolisz
razem będziemy znów
i w nas nasze szczęście.
O TAK!
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popatrz na te kwiaty, na słońce...
Pomyśl...
Oto przyroda nam daje znak, że znowu będzie dobrze
I jest to dla nas przesłanka przyszłości
I pomyśl jak pięknie będzie nam razem, gdy już się spotkamy….
Już kolejny dzień się chyli ku końcowi, już kolejną kartę z kalendarza
Można zerwać,
Już topnieje jak śnieg nasza rozłąka...
wulkan mojej miłości jest taki pełny
I tak wiele w nim żaru
Zaraz wybuchnie deszczem serduszek
którym Cię obsypie...
Kochanie Moje Olenuzio!
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ZA OKNEM

Wiesz, dziś za oknem znowu piękne słoneczko wstało...
Jest tak cudownie...
Przypominam sobie Twoje oczy
Piękne oczy, w które byłem wpatrzony jakby przed chwilą
piękne, w których widziałem tak wiele
i w których chciałabym jeszcze wiele zobaczyć...
przypominam sobie Twoje włosy
takie piękne długie wspaniałe
głaskałem je i tak chciałbym jeszcze pogłaskać...
Wiesz Oleńko, już niebawem znów będziemy razem
nie bój się tej rozłąki, szybko minie a moja miłość
ona jest jak szal w jesienny wieczór,
otulam Cię nią, żeby było Ci Ciepło
otulam Cię tak, żebyś była wesoła
Już niebawem przy mnie będziesz się śmiała
będzie Ci tak dobrze...
Zasługujesz na tyle radości
Wszystko to czeka na Ciebie
z nadzieją ze zaraz będziesz znów przy mnie
a Ty przecież jesteś taka dobra
A ja tak bardzo Tęsknię za Tobą
Powitam Ciebie w Ciepłych snach po Cichu
i tak będę tam trwał już do końca naszej rozłąki
Niebawem jednak już będziemy razem znów
Będzie to tak wspaniałe
Tak wiele szczęścia znów
Czekam na Ciebie z otwartymi ramionami
Oleńko moja!
Piękna kochana moja Żonuzia!
cudowna wspaniała śliczna
Tak bardzo kocham Cię, wiem to
Wczoraj może byłem zły
Kiedy powiedziałaś mi, że nie przyjedziesz teraz
ale dziś tak bardzo bym chciał Cię tylko przytulić
Całować, kochać
16

musisz wiedzieć, co czuję do Ciebie
jestem pewny, że zrozumiesz moją targaninę
gdy motam się między tęsknotą
buntuję przeciw okrutnemu losowi
jesteś dziewczyną cudowną
tak wspaniałą i mądrą
Boże, jak bardzo Cię miłuję
jak bardzo moje serce tęskni do Ciebie
jak bardzo jestem pewien, że Ty jesteś dla mnie tą ukochaną jedyną
tą właściwą miłością
piękna jesteś Oleńko!
Kocham Cię
Tak bardzo, bo jest warto czekać Cię znów
Bo wiem jak bardzo się starasz też
i ja będę czekał na Ciebie
zobaczysz...
Tak bardzo bym chciał zobaczyć jak będziesz znów
Gdy będziesz moją śnieżynką
Ja też zrobię wszystko, co mogę aby Ci było miło
Tak bardzo Cię miłuję...
Pisze ten wyraz, bo jest on taki delikatny jak Ty
już nawet jeść nie mogę...
zjadam połowę tego, co zwykle...
a czasem wcale nie jem...
bo wszystko to nie ma już znaczenia
znaczenie masz tylko Ty
Kocham Cię Oleńko
I jestem pewien, ze
Ty jesteś moja najwspanialszą Żonuzią...
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Z DALEKA DO CIEBIE

Siedzę dziś w domu
Ty jesteś tam, w Murmańsku...
zastanawiam się, co zrobić
Może odkręcić gaz?
Nie ma tu nawet gazu
Ale wiem, ze po tym trudnym czasie będziemy znów
Czy wrócisz do mnie w ogóle?
Czy przyjedziesz do mnie?
Pytania takie się kłębią czasem
Nie mam prawa tak pytać, wiem
Wiem, że Ty tam dla nas walczysz
Ale tak Ciężko jest czekać
Przyjmować kolejny wyrok
Z pokorą odmierzać czas
Zmuszać się by wstać rano
Zmuszać się by jeść
Wymyślać sobie jakieś zadanie
Wmawiać że to też ma sens
Potem może nawet Cieszyć się, że coś zrobiłem też
Że skończył się dzień
przecież innego wyjścia nie mam
Dziś poszedłem do sklepu
Chciałem zapomnieć, szukać czegoś
Nie mogłem
Nie umiałem
Stałem przy półkach z koszem w ręku nie wiedząc, czego szukać
Co by mogło skrócić rozłąkę
Co nawet mogłoby być dla nas radością
Potem wyszedłem ze sklepu i nie wiedziałem gdzie iść
Do domu nie chciałem
Tam nie ma Ciebie
Tam tak smutno jest
Do Pracy?
W weekend, po co?
Zmusiłem się do pracy
18

Tylko pracując odnajduję jakiś sens
Ale Ciężko jest, choć pewnie Ty też to wiesz
Ty jesteś silniejsza
Ty radzisz sobie z tym lepiej, nie mówisz nic, nawet nie skarżysz się
wróć do mnie
proszę wróć
Kiedy Ty tam jesteś, ja
tu siedzę sam
czekam na Ciebie
Boże, jak strasznie tęsknie już
jak bardzo Oleńko, Kochanie
Wracam pamięcią do poprzednich dni
do tych czasów, kiedy byliśmy razem
kiedy głaskałaś mnie po twarzy...
Tak bardzo chciałbym abyś była już
czy będziesz pamiętać o tym?
Czy będziesz pamiętała o takim biednym małym człowieczku
który czeka na Ciebie daleko
który ma serce tak wielkie
i serce jego bije dla Ciebie...
tak mocno bije...
Wiem, pamiętasz, przysyłasz sms
Dzwonimy do siebie
Ale nawet we mnie jest wojna
Też musze walczyć z tymi myślami
Są niesprawiedliwe
Kłamliwe, niszczą obraz naszej miłości
Są jak wrony zaczerniające dzień
Jak sępy żrące resztki nadziei, która została we mnie
Nie zawsze mam siłę z tym walczyć
Nie zawsze mam tyle w sobie mocy
Oleńko, kocham Cię, ściska mnie w gardle
ale nie da się inaczej
Bądź tam jak musisz
Wróć do mnie...
Może wrócisz, czekam...
Tak bardzo chciałbym na Ciebie sobie zasłużyć...
Tak bardzo bym chciał zwyciężyć zło i dotrwać do Twego powrotu
Może się uda.
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Wierze w To Kochanie
Wierzę i będę czekał tu, gdy Ty
jesteś daleko tam...
Kocham Cię i...
proszę bądź silna dobrze?
Błagam bądź!
Kocham Cię i proszę
nie daj się bądź silna
wiem ze dasz sobie radę
wiem, ze warto jest czekać
Kocham Cię!
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MODLITWA

Boże..
Dziś znów się modlę do Ciebie
Dziś znów chciałbym Tyle Ci dać
Kiedyż, och kiedyż zasłużę sobie na Twój powrót
Oleńko!
Powiedz mi Kochana
jak mam to zrobić
jak skrócić ten czas
Powiedz mi Oleńko
Jak mam wydobyć z siebie życie
Co zrobić, byś już tu była
Wiem, załatwiasz tam dużo spraw
Tak trzeba by było lepiej
Olenko
Co mam zrobić, Kochana
jak mam tutaj bez Ciebie żyć?
Nie wiem doprawdy
niewiem...
nie mogę jeść
Nie mogę spać
patrzę się w Twoje oczy Kochanie
tak bardzo się modlę do Boga
Modlę się o to abyś była już przy mnie
Modlę się o Twój szczęśliwy powrót
Ale jedyne, co mi pozostaje Kochanie
to pisać do szuflady
bo nawet tych wierszy już nie mogę
Nie mogę Ci posłać
bo przecież Ty nie masz Internetu...
Myślę o śnieżynce teraz
Czy dasz mi taki prezent kiedyś?
Czy choć pozwolisz mi się Tobą nacieszyć?
Kochana Oleńko!
Tak bardzo Cię błagam...
Choćby na kolanach błagam
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Zrób, co musisz prędko, to musi się stać
I wracaj do mężusia pozwól się nosić na rękach...
Bardzo bym chciał tego dla Ciebie
Tak bardzo kocham Cię
i tak bym chciał abyś była już dziś ze mną
Błagam, pozwól mi być z Tobą jak Naj szybciej
Ale wierzę, wierze Bogu
wierzę, że będzie taka możliwość niebawem
Naprawdę, Bóg mi da siły a
Ja wierzę, ze to On nas złączy znów
Więc może usłyszysz te słowa
I może będziemy razem znów...
Błagam Cię Oleńko i proszę...
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MYŚLĘ O TOBIE

Czy wiesz Kochanie
jak bardzo o tobie myślę
Wyobrażam sobie Ciebie
Jak się ubierasz
Czeszesz, wstajesz
Jesz śniadanie
Idziesz do miasta
Tam, daleko
W mych marzeniach jesteś tu
W mych marzeniach ubieram Cię ja
Zjadamy śniadanie razem
Nie liczy się czas
W mych myślach galopujących jak dzikie konie
Doganiam Cię znów
Choć jesteś daleko
Obejmuję, otulam jak płaszczem
Zapalam słońce dla Ciebie
Odganiam chmury złych myśli
Modlę się do Boga o nowy dzień dla Ciebie
O szczęście dla nas
O Twój powrót Kochanie
co wieczór, kiedy
Ty zasypiasz,
Co wieczór otulam Cię kołdrą marzeń
Owijam Ciepłymi wspomnieniami
I tulę w mych marzeniach
Kochanie, gdy już zaśniesz
szeptem na palcach
podjedź do mnie
ja Cię utulę...
wszystko będzie dobrze
Kochanie!
Jeszcze jedna noc i jeszcze
Jeszcze chwila i będziemy razem
Kochanie!
KOCHANIE
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PIĘKNA

Jesteś taka piękna
wiesz?
Jesteś taka krucha
Kocham Cię tak bardzo
Tak chciałbym być z Tobą tu
tak bardzo chciałbym abyś była blisko
Oleńko, Kochanie
Kiedy to będzie możliwe?
Kochanie
Kiedy przyjedziesz?
Błagam Cię
Kochanie
daj się już przytulić
daj sobie spojrzeć w oczy
otulić rozgrzać
Pozwól wziąć Twe ręce
Twe piękne dłonie
Tak bym chciał już...
Kocham Cię tak mocno, wiesz?
Naprawdę kocham
Kochanie, proszę
pozwól...
pozwól mi już zobaczyć Cię znów
pozwól mi otulić Cię szalem
tak miękko, i Ciepło
Proszę Kochanie
bardzo proszę
Kochanie
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BĘDZIEMY

Będziemy...
Zawaruje świat w około
a my
porostu będziemy znów się Cieszyć
i tak trwać
to jest marzenie, czy spełni się?
Ależ Oleńka, to już niebawem
Ty przylecisz do mnie szybko
dziś chciałbym abyśmy byli razem
wiesz? Byłoby to takie cudowne
Prawie jak sen
Na przekór temu
na przekór wszystkiemu będę trwał
będę czekał i starał się
Tu nie zawieść Ciebie...
I zobaczysz
Jak będzie wspaniale i cudownie
Jak będzie inaczej
Gdy wreszcie już będziesz tu!
I niech Świat o tym wie
Jak bardzo tęsknimy do Ciebie
Jak będzie wtedy pięknie
na przekór wszystkiemu
na przekór wszystkim
Oleńko
Już niebawem i będzie tak cudownie tak miło i wspaniale
Pamiętaj, w każdej chwili
kiedy bierzesz nowy oddech
kiedy robisz nowy krok
W te wszystkie chwile
Ja myślę o Tobie i kocham Cię
Tęsknię i kocham
Tęsknię i myślę
Tęsknię i czekam
Oleńko patrzę się na nasze zdjęcia
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patrzę się w Twoje oczy
Wiem, że niebawem będzie już dobrze
Kocham Cię
Kocham, takie piękne słowa
tak małe, ale tyle znaczą, szczególnie dziś
gdy Ciebie niema
Kocham Cię
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MODLITWA (II)

Ojcze Nasz, któryś jest w niebie...
Bądź wola Twoja...
Dla Jego bolesnej Męki
mijają modlitwy jedna za drugą...
Błagam Boże
Skróć nam już męki rozstania
niech przyjedzie już...
Niech przyśni jej się cos miłego dziś
Boże, błagam
Dla Jego bolesnej męki
Przecież nie potrzeba aż tyle Cierpieć
Przecież lepiej jest Cieszyć się
Boże proszę
Spraw by udało się Oleńce wszystko tam
By szybko wróciła do mnie!
Otul jej buzię tam, kiedy nie mogę zrobić tego ja...
Otul, jak się otula wszystko, co miłe
niech dłonie Twe najświętsze położą się na Jej twarzy
Tak... cichutko i Ciepło
niech te wszystkie chwile
sprowadza ten dobry sen
Zaśnij Kochanie
tak aby jutro się obudzić z pełnymi siłami
I przyjedź już do mnie szybko tak.
I prowadź Ja Panie mój po szerokiej drodze
I skieruj pociągi, autobusy, tramwaje
Niech przyjedzie jak Naj szybciej
I niech będzie już tylko radość
Amen
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DALEKO

Daleko od Ciebie... Ciemność mnie ogarnia
ale nie martwmy się tym
Tym razem musimy wytrwać
Trzeba się starać nawet, jeśli
Smutek, jak nocna mgła nadchodzi
Wrócisz stamtąd tam niebawem
Jak to będzie ślicznie wtedy!
Ale nie mogę się też smucić
teraz, gdy Ty tam jesteś
Zobaczysz, ze ja też będę silny
Moje Kochanie
Ale wiesz, co?
Wprawdzie czekanie i perspektywa rozstania jest przykra
Lecz wiem, ze
Wrócisz i zobaczymy się ponownie
I mam tylko nadzieje
Że wtedy
Nic już nam nie przeszkodzi
Czekam na Ciebie, więc z tęsknotą
mam serce gorące
mam miłość dla Ciebie i radość
A to przecież też jest coś
Tymczasem pozdrawiam Cię tak mocno Oleńko
Byś wiedziała, że czekam, myślę o Tobie stale
Że choć daleko jesteś to mieszkasz w mym sercu i głowie
Że jak tylko wrócisz to będziemy szczęśliwi
Bóg to widzi
Wiec będzie dobrze i wrócisz niebawem
Mam taką nadzieje...
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* * * (2)

Siedzę... umierając z tęsknoty za moją śnieżynką
zastanawiam się jak to będzie
Gdy pojawisz się znów
Ile mi dasz buziaków?
Ile razy mnie przytulisz?
Ja wiem, że pewnie będziesz tęskniła za domem, przyjaciółmi
Wiem, że Ciężko jest wyjeżdżać z domu
Gdzie tyle wspomnień i język i ludzie
Do miejsca gdzie znowu będzie wiele trzeba załatwiać
Oleńko!
Ja wiem, że może to wszystko nie koniecznie
Musi być spełnieniem Twych marzeń
Ale mam serce otwarte i bijące dla Ciebie
Mam ramiona rozpostarte i dłonie Ciepłe
By otulić Cię teraz
By było nam lepiej
Razem bowiem przetrwamy wszystko
Razem będziemy silniejsi…
ja tak chciałbym byśmy byli szczęśliwi
byśmy nie musieli się już męczyć z różnymi sprawami
bez strachu o dokumenty, papiery...
żyć tylko z radością
tylko z wielka radością
Oleńko moja kochana!
Kocham Cię i wiem, że razem będzie dobrze
Tylko już przyjedź do mnie, tylko już bądźmy tu
Ciężko tak czekać samemu
Ciężko być w pustym domu
Ale wiesz, co?
Znów wchodzi we mnie otucha...
Warto to wszystko robić dla Ciebie.
Warto!
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PRZYTULMY SIĘ

przytulmy się...
tańczmy...
we dwoje
razem
pociągnij mnie daleko
weź moja rękę
chodźmy do gwiazd
polećmy tam
wylećmy jeszcze dziś
Patrz kometa
spada... tam
Patrz niech to będzie nasza gwiazda...
Tak pięknie jest ja zobaczyć dziś
tak pięknie przy Tobie Oleńko
jak wspaniale jest poczuć biciem Twego serca...
Jak cudownie jest widzieć Twe oczy
przytulić się do Twoich włosów
ja jestem też jak kwiat...
daje Ci swoje serce takie kruche, ty
weź je proszę i ogrzej swymi dłońmi
dotknij tak lekko i delikatnie
ono bije dla Ciebie
daję Ci je w Twoje dłonie, takie piękne i miękkie
patrz! tam daleko świeci światełko
takie jak w Twoich oczach
popatrz ono jest nasza jutrzenką
tam na niebie wysoko
polecimy tam, zobaczysz
tam będziemy bezpieczni i tam
spełnią się nasze sny, kiedy
będziemy stanowić jedno
Oleńko przyjedź do mnie i
popłyńmy powoli rozpędzając się potem
fala niesie nas ku światłu
To światło jest w Twoich oczach
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widziałem je dawno już
światło to radość Twej duszy
światłość mnie ogrania teraz
ogarnie nas oboje, już świecimy blaskiem jasnym
już nie czujemy ziemi pod nogami
lecimy na fali naszych uczuć daleko
hen
fala światłości unosi nas daleko
już nie liczy się czas i przestrzeń
żyjemy w innym wymiarze, patrz
jak przemija czas, obok
jak ginie to, co człowiek w mozole tworzy
kamienie rozpuszczają się jak cukier w herbacie
a my
trwając idziemy dalej
i tak bez końca...
tak
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ZIMNO
zimno... tak mi zimno
kostnieją mi ręce
marznę bez Ciebie
tak daleko jesteś ode mnie
tak strasznie daleko...
Kocham Cię
Dzielą nas tysiące czasów
jest tyle chwil
ale ja wytrwam
do końca
przejdę przez most, by Tam
odnaleźć Cię
i wiedzieć Ci to wszystko
Powiedzieć jak bardzo Cię kocham moja Żonuzio
Powiedzieć jak bardzo czekałem
ale najbardziej
zobaczyć Cię i
Cieszyć się Tobą
Cieszyć się, że już jesteś
Cieszyć się z Tego...
tak bardzo
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TĘSKNO MI DO CIEBIE

myślę o Tobie dzis
znów...
zastanawiam się, co robisz
czy o mnie myślisz teraz...
Czy tęsknisz też tak jak ja
Czy przytulisz mnie dziś....
Tak bym chciał
już zobaczyć Cię dziś
dotknąć i pocałować
chciałbym Widzieć Cię Twarzą w twarz, nie tylko we śnie
że nie znikniesz mi nad ranem, gdy otworzę oczy
Tak bardzo bym chciał
Kochana moja Oleńko
Mam nadzieję, ze Ty
już niebawem będziesz
Że powiesz mi o tym co było
i już nie zostawisz mnie na tak długo
że będziemy razem
Dla Ciebie, wiesz?
Chciałbym żebyś mogła być koło mnie obok
Już nie na odległość
Już nie tylko na zdjęciach i filmach
Chciałbym budzić się i zasypiać
W Twoich ramionach
Tam znaleźć ukojenie, Ucieczkę...
Tam znaleźć Ciepło
Oleńko, powiedz mi...
Kiedy to znów będzie
Tak bardzo schnę... szukam Ciepła od Ciebie
tęskno mi do Twych dłoni
które mogę dotykać...
Tak tęskno mi do Twoich włosów, które
mogę głaskać...
Do Ciebie mi tęskno...
Do Twego głosu i oczu
Do pięknego uśmiechu
Mojej Olenuzi, mojej ukochanej…
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JAK PIĘKNIE JEST KOCHAĆ CIEBIE

Dziś tak znów myślę o Tobie
jak to pięknie jest..
Oleńko jesteś kochana tak bardzo
Kocham Cię moje słoneczko
Kocham tak bardzo, ze nie wiem...
Kocham mocno i
chcę być przy Tobie służyć Ci
Bo... nie wydaje mi się, że mogłaby być inaczej
widzę w Tobie wszystko, co piękne
Delikatność i radość
wszystko jest takie cudowne
ale tylko przy Tobie
ale tylko z Tobą
Kochanie jak...
dobrze być tak porostu z Tobą...
Ta myśl daje mi nadzieję, bo wiem
Że gdzieś tam bije serce też
Twoje serce...
Wiedzieć, ze ono jest tam....
Oleńko, jakże to pięknie
jakże to wspaniałe i cudowne...
Kocham Cię tak mocno, wiesz?
Kocham Cię...
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CO ZROBIĆ MAM, BYŚ SIĘ UŚMIECHNĘŁA?

Co mam robić, gdy przyjedziesz
Czym zaskoczyć
Co nowego wymysleć
Jak sprawić byś wiedziała, że też tęskniłem,
jak ...
Chodzę po święcie tu jak w letargu
Nie wiem, jak te dni przetrwać…
Oleńko, tak bym chciał być z Tobą już
Tak bardzo
Wiem, że myślisz o mnie Kochana
Ale co jeszcze mam zrobić dla Ciebie, powiedz mi
Ja zrobię dla Ciebie wszystko...
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ

Wiesz, dziś chcę być Świętym Mikołajem
Roznosić Tobie prezenty...
Całować Cię i Cieszyć się, że już wróciłaś
Jesteś moją śnieżynką...
jesteś cudowną Żonuzią...
Chciałbym byś wiedziała, że kocham Cię mocno
Chciałbym być z Tobą już teraz
Kiedy pisze te zdania...
chciałbym Cieszyć się, Kochanie
Z Twojej obecności
nawet nie wiesz jak...
Chociaż wiesz napewno...
Tyle razy Ci o tym przecież piszę...
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* * * (3)

Córko słońca i miłości
Dziewczyno radosna
Oleńko kochana
Cudowna Ziuzio
Dziś włosy Twe jak
fale wodospadu
bijąca od Ciebie radość
promieniuje na świat...
Kocham Cię
i chciałbym Ci tyle dać
pojechać gdzieś na koniec świata
zobaczyć z Tobą, że tam
też zachodzi słonce...
Odliczam minuty do naszego spotkania
niebawem zobaczymy się znów
Jakże wielka to radość od Ciebie
Jakie wielkie wyróżnienie
Będę chciał Ci bardzo podziękować
Jak mogę najlepiej
Będę kładł ci miłość jak dywan
pod stopy, delikatny, wygrzany...
Kochana jesteś moja Oleńko
I wszystko to, co daję Ci
Sama czynisz swoją dobrocią
Przemieniasz mnie sobą
Napełniasz radością
Dla Ciebie będę lepszy
Z dnia na dzień, z godziny na godzinę
Z chwili na chwilę...
Kocham Cię
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KIEDY ŚPISZ

Patrzę się... Ty śpisz
oczęta zmróżyaś już
zamknięte powieki Twoje, choć
i tak widzę w nich radość
Uśmiecham się do Ciebie
Choć może tego nie widzisz
Napewno jednak czujesz jak...
Spływa Ciepło do Ciebie...
Wczoraj byliśmy nad morzem przy skałach
Byliśmy razem, gdy zachodziło słońce
Splecieni razem jak winna latorośl
I choć wiem, że te ostatni dni
dał mi Bóg jakby na chwilę
Mam jednak nadzieję, że
Już niebawem
Pozwoli nam być ze sobą znów...
Kochane maleństwo leżysz tak
Zaiste jesteś taka śliczna
Kochanie jak cudownie jest być Twoim mężem
Codziennie Cieszę się patrząc na moją obrączkę
Nasz znak jedności: Ciebie i mnie
Kocham Cię mocno Żoneczko Moja
Moje słoneczko kochane, mój kwiatuszku
które choć na dziś tak daleko
to wierze, ze wrócisz do znów...
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CIEPŁY WIERSZ W AKSAMITCE

Gorąco, gorąco tak
olejek roztapia Twe Ciało
w mych rękach płonie żar, który
Wcieram Ci w skórę dziś...
Potem już tylko wiele radości
pocałunki ich słodycz dopełniła dzieła
Nasze języki dusz złączyły się i
Postanowiły już tak trwać...
Zrobiliśmy sobie węzeł, splot
w którym przekazaliśmy sobie miłość
potem już tylko radość była
bowiem Twoja Twarz otoczona szalem włosów
jaśnieje tak pięknie....
A Twoje cudowne piersi,
stały się najdelikatniejszą postacią dotyku
Potem całowałem Cię mocno
Pocałowałem Twoje usta wtedy
I wszędzie i tam, gdzie jest tak Ciepło, gdzie
mieszkasz daleko w środku tam
I tak dobrze nam razem było
i tak cudownie się złączyliśmy
I tak w dynamice tych uczuć trwaliśmy
W splocie, który złączył nas
Nim zegarek mnie wyrwał ze snu...
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UŚMIECH TWÓJ
Uśmiech Twój widzę znów
pocałunek i ramiona otwarte
przytulam się do Ciebie
o... tak
teraz, kiedy już tak blisko jesteśmy
teraz właśnie teraz
już nie liczy się nic
zegar z boku chyba... tyka
ale jakby inaczej wolniej
wiecznością jest bowiem chwilka
w której pracują wszystkie moje zmysły
rejestrując ją, jak kamera
chwilka zarazem, bo przemija
Tęsknię znów, gdy czekam dziś na Ciebie
i wieczną katorgą wydają się te chwile
lecz zaraz okazują się nieznacząca chwilką
kiedy zamykasz mnie w swych ramionach
i tak płynie czas przedziwnie
od uścisku, do uścisku
a my możemy tak trwać....
potem patrzę się w Twoje oczy
i widzę jak zieleni się wiosna
w kolorze Twoich oczu
Ten błysk chwilowy w Twych oczach jest dla mnie jak
widok gwiazdy
słońca, które ogrzewa i
budzi do życia...
Potem już tylko
chowam się znów
w Twych ramionach
i już nie musze o niczym myśleć...
bo już jesteś przy mnie, moja Oleńko
bo mogę w Tobie trwać
i trwam tak u Ciebie w Twych ramionach
i chwila ta niech trwa już wiecznie
w naszym innym świecie
w naszym innym czasie...
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zamykam oczy i
czuję ten dotyk
czuje to Ciepło od Ciebie
czuję jak otula mnie i ogrzewa
i z Ciepła tego w moim sercu
rodzą się nowe kwiaty marzeń
te kwiaty zerwę dla Ciebie
i położę ci je do stóp Twoich, gdy tylko wrócisz znów
potem już tylko dochodzi do gardła
ciśnie się na język jedno słowo
myśl jak piorun szybka
myśl cudowna i piękna
myśl, która można by ubrać w tak wiele słów
a żadne jej nie opisze
a żadne nie powie
powiem, więc symbolem
krótko:
Kocham Cię moja Żonuzio!
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KARMEL TWOICH OCZU

Zanurzam się w Karmelu Twego wzroku
Wchodzę do Twego świata
Oglądam w nim to, co mi pokazujesz sobą
Oglądam w nim tyle dobra
Odnajduję potem strzępy tego dobra w świecie
w którym musze na co dzień żyć...
Patrzę się na Twój uśmiech
kiedy się, bowiem uśmiechasz
masz taką rozpromienioną buzię
Jesteś Oleńko taka delikatna
Taka urocza
Kiedy potem mogę masować Cię
kiedy rozpływasz mi się pod rękoma
lepie wtedy naszą miłość jak garncarz
tak delikatnie wkładając tyle serca
tak Ciepło i miło
Potem chciałbym przelać całą swą miłość
do Ciebie, zanurzyć się w niej z Tobą
i pocałunkami przekazać Tobie
obdarowując nimi całe Twe ciało
składając w ten sposób hołd Tobie i Bogu
Tobie że jesteś przy mnie
Bogu, że pozwolił nam się spotkać i być
I tak całować mógłbym już bez końca
I tak cudownie już z Tobą trwać
A potem ściskać Cię i przytulać
ukryć się w Twoich ramionach
I błagać Cię abyś mnie już nie wypuściła
i mówić szeptać, krzyczeć
stale Ci to powtarzać
jak bardzo wdzięczny jestem, że jesteśmy razem
Jak bardzo Cię kocham
Люблю Тебья!
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WULKAN MIŁOŚCI

Kochanie, słoneczko...
Zapatrzyłem się dziś w Twe oczy
Zobaczyłem w nich taki piękny świat...
W świecie tym byłem niedawno
Pozwoliłaś mi wejść...
Tak było tam pięknie i Ciepło
tak bardzo chcę tam znów być...
I potem jeszcze pokazałaś mi tyle
I widziałem wszystkie misterne
wspaniałe dary, którymi Ty
Obdarowujesz mnie, co dzień...
I tyle radości mi sprawia ten stan
W którym jesteśmy rodziną
takie to piękne i misterne
Takie delikatne i cudowne...
Siedzę teraz zachipnotywoany tym pięknem
które dla mnie nie przemija
Które jest dla mnie takie wspaniałe...
Zbieram te wszystkie widoki, uwiecznione w pamięci
aby ułożyć z nich bukiet dla Ciebie
A serce moje jak wulkan
Wszystkiego dobrego
Dla Ciebie Oleńko moja Kochana
Najlepszej drogi
Wspaniałej pogody
Aby słońce rozjaśniało Twoją buzię
Aby nie spadł Ci włos z głowy
Abyś szczęśliwie do mnie wróciła
Jaskółki niech niosą nad Tobą laury
Drzewa niech Ocieniają Cię przed deszczem
na ziemi kwiaty niech tworzą dywan
dla Twoich stóp
inne ptaki niech obwieszczą światu
Twoją obecność Kochanie
A zwierzęta niech dają Ci pokłon
43

Słońce niech powita Cię swym uśmiechem
A cały dzień niech będzie dla Ciebie dobry....
Kocham Cię i niech moja miłość
dziś również niech Cię ogrzeje...
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TY - MOJA MIŁOŚCI

Kochanie kwiatuszku...
Dziś serce moje jak wulkan
pełne miłości do Ciebie
rozrzuca małe serduszka wokoło
z tych serduszek powstają marzenia
takie delikatne i Ciepłe jak Ty
serduszkami i kwiatami wspomnień chcę
udekorować Ciebie całą
a pocałunkami zbierać nowe kwiaty dla Ciebie
całe naręcze kwiatów
by zobaczyć Twój uśmiech i
by znów w Twych oczach zobaczyć ten blask...
Kocham Cię.
Już niebawem zobaczymy się, będzie to takie wspaniałe!

45

PRZYTULIĆ SIĘ DO CIEBIE...

Wtulić się w Twe ramiona Kochanie
takie otwarte i dobre
zaznać tam spokoju i...
posłuchać jak bije Ci serce
tak wspaniale jest wtedy -inaczej
tak błogo i spokojnie
Zasnąć przy Tobie i
poczuj Ciepło
Bijące od mojej Żonuzi
tak blisko tak przyjemnie
Potem zbudzić się sprawdzić, czy to nie sen
i znów zobaczyć Ciebie
wznów poczuć Twe włosy
i usłyszeć Twój głos
tak pięknie wtedy jest i cudownie
tak wspaniale jak mogę wtedy być
I wtedy uzmysławiam sobie
jak bardzo Cię kocham
jak bardzo chce budzić się tak codziennie
I jak bardzo chce wtulić się jeszcze raz
i tak inaczej się czuję
i tak bardzo w środku cos mi mówi
że to jest największe szczęście...
I że kocham Cię tak mocno
a Ty to widzisz
i kochasz mnie też…
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WROTA MIŁOŚCI

Otworzyłaś mi wrota miłości
Pokazujesz świat pięknych dzieł
Prowadzisz mnie za rękę tam....
zbliżamy się do nowych dni
zbliżamy się do radości wielkiej
Teraz...
Trzeba tylko wytrwać
Muszę to wytrzymać dla Ciebie
Jest to warte naszej miłości
podchodzę do Ciebie i klękam
Przed sercem Twoim
Proszę otul mnie raz jeszcze
Przejdź się ze mną
Zobaczysz jak będziemy szczęśliwi
Uwierz, że tak można
Odmień świat w wiosnę
zerwij wszystkie serduszka marzeń
Które dla Ciebie posiałem
zabierz je do siebie i ogrzej
spraw, aby wyrosły z nich kwiaty
Takie piękne Tylko dla Ciebie
Dotknij mnie jeszcze raz, proszę
zobacz, poczuj jak bije moje serce
bądźmy blisko tak....
spraw, aby spełniły się nasze sny
Teraz już wszystko zależy od Ciebie
Zanurzmy się z karmelu Twych oczu
Kolorze zachodzącego Ciepłego słońca
Kolorze lata i radości
Ciepła naszej miłości
Wejdźmy do tego świata
Kocham Cię i...
Tak bardzo chciałbym usłyszeć to od Ciebie teraz
Pozwól mi usłyszeć to słowo
proszę....
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ODWIEDZIĆ CIĘ ZNÓW

Popatrzyłem się dziś na Twój uśmiech
Spojrzałem jak śmiejesz się cała
Uśmiecha Ci się buzia....
Oczy się Twoje weselą...
Mrugają do mnie i zapraszają do siebie
Włosy radośnie falują...
głaszcząc moją twarz
Twoje ręce pięknie wyciągnięte
chcą opleść w ramionach
tak serdecznie i miło
Twoje nużęta cudowne
kołyszą się i wskazują drogę
do wspaniałego miejsca, w którym
zawsze jest Ciepło i miło
gdzie zawsze jesteś i czekasz
Gdzie nie liczy się już nic...
Tam radość jest największa
Tam zda się, że czas nie płynie
Tam tak dobrze jest być
Tam chciałbym Cię znów odwiedzić...
Kocham Cię...
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TĘSKNOTA ZA TOBĄ

Patrzę się w okno znów...
tylko noc,
nie ma Cię tam
siedzę w domu, tak bardzo samotny
tęskno mi mocno
serce się wyrywa...
nie chce zrozumieć, że teraz jesteś gdzie indziej....
że zobaczymy się nie dziś...
że nie utulisz go teraz
nie posłyszy Twego serca i nie porozmawia sobie
tak ... sercowo
ale niebawem... będzie radość wielka
niebawem znowu Cię zobaczę Kochanie
przytulę usłyszę...
pogłaszczę Twe włosy cudowne
popatrzę i roztopię się w Twym spojrzeniu...
i znowu poczuję Twą rękę i bliskość
i Ciepło...
znowu podlejesz kwiat moich uczuć...
który rozkwitnie...
kolorami tęczy...
Tylko dla Ciebie i tylko do Ciebie...
Kocham Cię
Bardzo mocno...

49

CIEKAWOŚĆ

Ciekawe... jak wyglądasz dziś Kochanie
czy Twoje ręce też takie są gładkie
czy tak samo pachną dzis Twe włosy
czy falują na wietrze...
Jak wyglądają Twoje oczy...
Czy uśmiechają się do świata...
Czy masz taki słodki uśmiech dziś...
Jak smakuje Twój pocałunek teraz
jak bym odczuł dotyk Twojej skóry
Tyle Ciekawości, podsuwa mi głowa
która wszakże jest u Ciebie...
Lecz wysyła do mnie sygnały stale
Jak biło by Tobie serce...
Jak uśmiechałabyś się dziś...
Zasnę i we śnie złoże ci wizytę...
Zobaczę Cię jeszcze dziś w obłoku
Podejdę i usłyszę Twój oddech
Napoję się widokiem Twych powiek...
Dotknę Cię powiewem powietrza....
Potem wejdę do Twojego snu
Spotkamy się w Twoim święcie...
Podamy sobie dłonie i...
Pójdziemy razem daleko
Gdzie nikt nas nie zobaczy
Gdzie będę mógł Ci powiedzieć
Jak bardzo Cię kocham...
Potem pocałujemy się i przytulimy...
Przekażemy sobie języki ciał...
Potem będzie Ciepło i cicho
I będziemy tak razem trwać...
Aż przegoni nas poranek
I zbudzisz się w miłym humorze...
kocham Cię...
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OLEŃKO - MOJE ŻYCIE

Strach, panika...
boje się
Czy nie znikniesz mi we śnie
nie rozpłyniesz się...
Jesteś tak daleko i
chciałbym abyś wróciła do mnie
Tak bardzo czekam na Ciebie
Wtedy inaczej wszystko będzie wyglądało...
Jutro poproszę Cię o znak, jutro
poproszę Cię, o Ciepłe słowo
będzie dla mnie ratunkiem....
bo będzie mnie trzymało
przez życiem
dla Ciebie
będzie ono sensem dla mnie...
Będzie mi o Tobie mówiło
kiedy będę miał chwile zwątpienia...
Będzie mi nadawało sens zawsze
Będę wiedział, jaką wspaniałą Żonuzią jesteś
Moja Olenuzio!
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I ZOBACZĘ CIĘ ZNÓW

I zobaczę Cię niebawem znów Kochanie...
nasz wzrok splecie się ponownie
znowu poznam smak Twojego pocałunku...
Twoje włosy będą falowały
a ja będę tańczył z Tobą
nasze dusze będą znów wirować daleko
będziemy Kochanie robić kolejne piruety...
zakołyszemy w koło światem
i znowu posłyszę jak bije Ci serce...
Potem nasze ręce znajda drogę do siebie
oplotą palcami na wzajem
potem już tylko będziemy trwać...
bez słów
i nie będzie miało już znaczenie
co dzieje się obok...
nie będzie dochodził żaden inny głos...
a my będziem tak już trwać.
Kocham Cię moja Oleńko
o znów Ci to powiem
znowu się uśmiechniesz Kochanie...
i będzie tak spokojnie i miło
tak cudownie i dynamicznie
aż w sercach naszych
głęboko zapisze się ten wieczór
i a potem powtórzymy go na nowo...
A wiem, że będziesz chciała jeszcze powrócić do tego
i ja, kiedy posłyszę Twoje słowa
będę znów dawał ci radość
i znowu nastaną wspaniałe dni..
Kocham Cię...
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JADĘ PO CIEBIE KOCHANIE

Zaraz wyjdę z domu
pojadę na dworzec
będę pędził Kochanie na skróty
do Ciebie, co tchu
aby zajechać do Białej Podlaskiej
Zobaczyć Cię i...
Ucałować tak jak kiedyś...
w Twoje oczy znowu będę mógł spojrzeć
rozpłynąć się w ich pięknie...
I wielka radość będzie
i pocałunków tysiącem
Cię obsypię...
I będę jak wulkan wyrzucający serduszka
i będę jak wiatr wiejący siłą miłości
i będę jak mgła zwiewny i delikatny dla Ciebie
Ciepły i miękki...
I nasze usta się znów złączą
i przekażemy sobie radość
znów...
Kocham Cię, bardzo...
Pamiętaj o tym Kochanie...
już jadę po Ciebie
aby powiedzieć ci o tym jeszcze raz!!
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ZASNĄĆ W TWYCH RAMIONACH

spać....
zmęczenie bierze mnie
jedyna myśl, która jest przy mnie
to myśl o Tobie...
jak teraz się czujesz....
czy też już śpisz...
Wtulić się w Twe ramiona
pogłaskać po głowie...
tak dobrze
tak wspaniale jest...
Jeszcze tylko otwieram oczy...
patrzę się w Twoje zamknięte...
i tym samym mówiąc Ci dobranoc
przesyłam mą miłość
otulam Cię nią jak płaszczem
tak mocno i delikatnie...
Wtulam się w Ciebie i czuję
jak wielkie Ciepło bije...
moja ręka masuje Cię jeszcze, choć...
czasem jakbym mi już opadała
czasem nie czuję już jej
ale Ciepło i cicho już jest
i tak wspaniale, bo
słyszę Twój oddech
i czuję Twoje serduszko...
I wiem już, że nic innego nie liczy się teraz
i tak pięknie jest zasnąć w Twych ramionach Kochanie
i tak pięknie jest leżeć czując Twoją głowę na mojej piersi...
I tak bardzo chce Cię uścisnąć jeszcze
i jeszcze tylko poczuje smak twoich ust...
i z tym smakiem zamykam oczy
pewny, że tak będzie już...
pełen radości, że tak jest teraz
i wdzięczności Ci za to wszystko
co dajesz mi
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co od Ciebie otrzymuję i co mogę Ci dać
a co jest dla mnie sensem życia
tym, który ma już tak trwać...
i jeszcze tylko szepnę Ci Kochanie do ucha
powiem te słowa dwa, które na dobrą noc wywołają uśmiech
Twój
i powiem Ci, że Cię kocham...
i tak idąc spać...
wiem, że to wszystko jest realne i piękne
i ze teraz tak mogę już trwać...
Bo jesteś w domu już
Bo przybyłaś do mnie po wielkiej podróży
I już nic nas nie rozdzieli!
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DZIĘKUJĘ CI, ŻE JESTEŚ PRZY MNIE

Patrzę się znów w Twoje zdjęcia...
myślę jak wyglądasz Kochanie dziś
Co zmieniłaś na sobie...
Może jakiś inny sweterek
Może sukienka, może spodnie...
Patrzę się i wyobrażam to wszystko...
Dziś radość mnie rozpiera...
takie piękne słowa napisałaś w mailu
tak bardzo się Cieszę dziś Kochanie
Dziękuję Ci bardzo za to wszystko
I za to, że jesteś taka dobra
dla mnie...
Wierzę, Wierzę Oleńko w Ciebie
Wierzę w nasze szczęście...
I czekam z utęsknieniem na Ciebie
i zobaczysz będę
otulę Cię potem delikatnie...
Tak jak Ty tego sobie życzysz...
i tylko tak.
I myśl o tym dniu naszego spotkania
Kocham Cię Oleńko
Jesteś dla mnie słoneczkiem, które
świeci radośnie
i świeci coraz mocniej...
I dziękuję ci za to...
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ROZPŁYWAM SIĘ

Rozpływam się w Twoich oczach..
Patrzysz się na mnie z fotografii
Masz takie piękne usta
słodkie i delikatne...
Są one jak najlepsze dojrzałe owoce
które tak dobrze jest sączyć
taka delikatna jesteś
taka cudownie piękna
taka wspaniale niezwykła
ile razy patrzę się na Ciebie
zawsze chciałbym Cię przytulić
chciałbym całować każdy minimetr Twojej twarzy
Chciałbym wycałować każdy centymetr Twojego ciała
dotknąć Cię to największa radość
słyszeć Twój głos i
wiedzieć, że jesteś blisko...
Patrzeć się na Ciebie mógłbym stale
i szukam Twego dobicia w każdym szczególe na świecie
wszędzie, bowiem pojawia się Twój obraz przed moimi oczyma
ale wszędzie jest to tylko nieudolna kopia
gdyż nic nie jest w stanie dorównać oryginałowi
Jestem najszczęśliwszym Oleńko człowiekiem
bo jestem z Tobą i jestem Twym mężem!
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TWÓJ WŁOS

Dziś znalazłem Twój włos w książce...
Dziś zjadłem batonik od Ciebie
Tak bardzo mi smakował
Umyłem łyżeczki nasze
Wszystko to jest jak relikwia
Takie cenne dla mnie...
bo choćby krótka chwilka, kiedy Cię nie ma przy mnie
sprawia, że wszystko to krzyczy do mnie...
sprawia, że widzę Cię w tych przedmiotach
widzę Twoją troskę
Twoje ręce, które pamiętały....
Twoje oczy, które doglądnęły
Twoje ślady tak czytelne, tak miłe
Kiedy nie ma Cię przy mnie
Oglądam Twoje zdjęcia....
Patrzę się na wszystko to, co mi zostawiłaś, dałaś
i wtedy wiem już, że jestem szczęśliwy
Bo wielkim szczęściem jesteś Ty Oleńko dla mnie
Bo wielkim szczęściem jest widzieć Cię stale
i czytać ze śladów Twe dobro na odzień
I wiedzieć jak pięknie jest znać Twoje imię...
i kochać Cię mocno i oddać już wszystko
i nie chcieć już więcej i
tylko ci służyć
i być już przy Tobie,
oddać Ci serce i oddać życie
by być z Tobą Oleńko...
Kocham Cię
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JUŻ NIE MUSISZ NIC MÓWIĆ

Nie musisz mi już mówić nic
wystarczy mi to, co już dostałem
Bo dałaś mi tyle Oleńko
za wszystkie dni dostałem...
Wystarczy tak trwać...
To już bardzo wiele...
Patrzeć się w Twoje oczy
rozpłynąć się w Twoich ustach
i widzieć Twoje ręce...
jak pieczołowicie czynią dobro
jak wychodzi ono od Ciebie
Z troską tyle mi dajesz dobrego
I tak bardzo czuję się radosny
i nie śmiałbym o nic więcej prosić
bo dla mnie to jest właśnie
największa radość największe szczęście
Nawet nie marzyłem, że może być tak dobrze...
Dostaje od Ciebie tyle
Boże dziękuję Ci tak bardzo Oleńko
tak bardzo mocno dziękuje
Kocham Cię za to, że jesteś
kocham tak mocno
że nie wyobrażam już sobie innego życia
i nie wyobrażam sobie
by o cokolwiek jeszcze prosić...
Bo już tak wiele dostałem
Dziękuje Kochanie...
Dziękuję ci Oleńko...
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ZABIERZ MNIE DO SIEBIE ZNÓW

proszę zabierz mnie do siebie znów
proszę nie zostawiaj mnie już
proszę pozwól mi przy Tobie być
Bądź już w naszym domu
będę taki radosny
Ogrzej mnie Twym sercem, jak zwykle
niech słyszę, że bije
tak zimno jest na zewnątrz
tak pusto i brzydko
Nie będę przeszkadzał
Będę chodził w kapciach
cichutko, aby nie zmieszać
zawsze będę delikatnie
wszystko układał Tobie
będę odkurzał i czyścił
proszę zabierz mnie do siebie znów
proszę nie zostawiaj mnie już
proszę
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TAK WIELE SŁÓW DLA CIEBIE

i tyle jeszcze mógłbym napisać...
I tak wiele do Ciebie posłać słów
lawina wypływa z mej głowy
lecz każde z nich
choćby najpiękniejsze -blednie
bo jak opisać miłość
jak opisać Ciebie
jak powiedzieć, ze kocham
jak nazwać to wszystko
i dać w tym siebie
dać ci radość, gdy jesteś daleko
pokazać jak wiele znaczysz dla mnie
kim jesteś w mych oczach
to wszystko wymyka się mi z rąk...
przepływa jakby przez palce
bo tylko myśl jest wstanie jakoś to ogarnąć
lecz wyciąg jej w słowach
jest taki ułomny
a przy Tobie
Twej mądrości
jest taki marny...
taki zwyczajny...
Lecz mimo to piszę
piszę, bo wszystko to we mnie tkwi
i musze jakoś Ci o tym mówić...
czynem, słowem...
wszystkim, czym mogę
aby moja miłość do Ciebie przekazać
która jest wdzięczna za to, że jesteś
że spotkałem Cię i
za to, że Bóg mi Cię dał...
bo wiem, że jesteś ta najwspanialszą, jedyną...
tą cudowną Żonuzią
Której chce słać całą miłość
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za to wszystko, co czynisz dla mnie
i za to, że jesteś...
Kochanie cudowna
wspaniała piękna
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CUDOWNA MIŁOŚĆ DO CIEBIE

I zastanawiam się nad fenomenem miłości
do Ciebie
jest ona bowiem jak krzyk
choć czasem nie widoczna, zwyczajna codzienna
z każdym dniem i chwilą
inaczej brzmiąca, inaczej smakuje
i jest też cicha i spokojna
tak bardzo dobra i miła
wchodzę do Ciebie
tak zwyczajnie po prostu
tak dobrze się czując
wiedząc że w tobie
zawsze będzie dobrze
zawsze będzie spokojnie
codziennie szokujesz mnie sobą
stale uzmysławiam sobie jak wiele nie widzę
jak wiele dobrego płynie od Ciebie dla mnie
niewidocznego, ale oczywistego dobra
jak dobrze jest być przy Tobie
nowe słowo, zdanie żart
to cos nowego i pięknego zarazem
tymczasem jest też i spokój...
to tak, jakbym wchodził do wody Ciepłej...
gdzie nie czułbym ze się zanurzam...
nie czułbym jak bardzo już mnie ona otacza...
jak dobra jest i czuła...
Oleńko Ty czynisz cuda
Ty zmieniasz mnie codziennie...
stale jestem inny przy Tobie
stale chcę być lepszy ale
nie zmuszam się wcale nie czuje szybkości
bo jestem sobą i mogę taki być
i czasem wręcz chcę płakać, bo
nie wiedziałem, że może być tak pięknie
że z Tobą jest tak wspaniale
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Oleńko chcę Ci tak bardzo podziękować za nas
choć wiem, ze nie muszę
i to jest cudem w Tobie
i widzę ten cud
i widzę to wszystko, co dostałem od Ciebie
dziękuje Ci i kocham Cię
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* * * (4)

oddałem ci serce, tam na dworcu w Murmańsku
oddałem głowę
oddałem dusze i Ciało
Wszystko oddałem w Twoje dobre ręce
Teraz czekam tylko na Ciebie
Teraz chcę myśleć tylko o Twym przyjeździe
i wiem, że niebawem tak będzie
że znowu będę się Cieszył
bo przyjedziesz do mnie
i będziemy tacy radośni
Ty i ja, ja i Ty
Moja Żoneczko, kwiatuszku, Oleńko!!!!
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MYŚLĘ O TOBIE STALE

Piszę... piszę stale do Ciebie Kochanie
myślę o tobie bez przerwy...
Nie mogę już inaczej, porostu...
siedzę i pisze wiersze...
to jest jedyny sposób by
powiedzieć Tobie to, co czuję
kiedy Ciebie nie ma....
Kiedy jesteś tak daleko ja
tęsknie do Ciebie strasznie
tak bardzo mi brak Ciebie Kochanie...
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PRZEMÓWIŁAŚ DZIŚ DO MNIE

Przemówiłaś dziś do mnie przez telefon
Przemówiłaś tak pięknie Kochanie
Usłyszałem Twój głos taki śliczny
rozpłynąłem się w tym wszystkim
chciałbym Cię teraz dotkać przytulić....
pogłaskać,
chciałbym pomasować Twoje stopy....
zatopić się w Twym wzroku i
posmakować Twoich ust...
chciałbym znów zobaczyć Cię całą
znów całować i wtulić
tak strasznie ukochać...
w rytmicznej gimnastyce naszych ciał ukochać Cię
Poprosić o качалке
poczuć Cię ciałem i duszą
dotknąć Twych piersi kochanych
pośladków cudownych
unosić się i opadać dzięki Tobie
Tak miękko i przytulnie
posłyszeć Bicie Twego serca Kochanie
i złączyć moje serce z Twoim
i tak już trwać do końca
Tak mocno Cię kocham, moja Żoneczko
tak, że nie wyobrażam sobie świata
nie wyobrażam sobie życia...
kocham Cię to jedyne słowa,
które mogę wymówić zamykając w nich
symbolicznie całą lawinę moich uczuć i pragnień
które chce Tobie dać
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DOBRANOC

dobranoc, dobranoc Kochanie
ułóż się wygodnie w łóżeczku
niech Twoje włosy otoczą twarz
niech rączki cudowne rozłożą się na kołderce
Twoje piersi niech się też ułożą do snu...
niech Twoje nogi wspaniałe odetchną po dniu
zmróź oczy Kochanie i...
przyjdę do Ciebie ułożyć Cię do snu
pogłaszczę po głowie
ułożę włosy Twoje
potem musnę całusem po policzkach
rozmasuję stopy i nagrzeję...
potem przejadę dalej wzdłuż wzgórz i poduszeczek
potem będę całował wszędzie
tam, gdzie tylko zechcesz...
potem utulę jeszcze raz - mocno
i tak zaśniemy razem przy sobie
by zbudziwszy się rano znów
pocałować się i uściskać, tym razem
na dobry dzień...
dobranoc, dobranoc Kochanie
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MÓJ SEN

Położyłem się dziś do snu...
zdawało mi się jak zamknąłem oczy
że obok jesteś Ty
pogłaskałaś mnie po głowie
potem po policzku i pocałowałaś
tak jak Ty to potrafisz pięknie
potem wydawało mi się, że widzę
jak wstajesz nade mną
muskając moja twarz
moje ręce jakby czuły przez sen
że dotykają Cię coraz czulej...
Ty potem usiadłaś mi na brzuchu i
poczułem jakbyś mnie głaskała udami
potem zdało mi się, że czuję Twój pocałunek
taki dobry i delikatny
potem czułem już wiele i dużo...
potem już było tak Ciepło i miło
tak wspaniale...
potem, objęłaś mnie i znów pocałowałaś
potem objęłaś mnie tak mocno...
utuliłaś mnie tak wspaniale...
i razem zasnęliśmy
i tak trwaliśmy razem...
całą noc...
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SŁONECZKO ZA CHWILKĘ WSTANIE

Słoneczko za chwilkę wstanie
wpadnie przez okno do Twego pokoju
Otuli Cię pogłaszcze po głowie
promień swój położy na Twych ustach Kochanie
potem powie Ci, co widzi u mnie daleko
opowie jak tęsknię do ciebie, jak
mocno Cię kocham
a gdy już wstaniesz
trawa z rosą poranną wyśle Ci małe tęcze
uśmieszków ode mnie...
Obłoczki delikatnie okryją Cię
a ptaki zaśpiewają nad Tobą
Morze za oknem zaszumi jeszcze raz to
co ja chciałbym wyszeptać Tobie do uszka
a potem, kiedy będziesz szła załatwiać ważne sprawy
będą pozdrawiać Cię przechodnie
uśmiechając się do Ciebie
widząc niezwykłą poświatę przy Tobie
promienie piękna bijące od ciebie
Kocham Cię i tęsknię tak mocno...
w dni piękne, w których chciałbym Ci tyle radości dać
i w dni pochmurne, w których chciałbym schować się w Twoich ramionach
Kocham Cię i miłego dnia życzę Ci.
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CORAZ MOCNIEJ TĘSKNIĘ

Patrzę się na Twoje zdjęcia i
czekam
czekam, aby powiedzieć Ci znów dobranoc...
czekam, aby choć telefonicznie, duchowo
pogłaskać Cię po głowie
ucałować Twoje ręce tak mocno i czule
ręce, które masz takie delikatne...
ręce, które są dla mnie takie wspaniałe...
chciałbym popatrzeć się w Twoje oczy
kochane
zawsze szeroko otwarte
piękne, w których można się zapomnieć
w których roztapiasz mnie stale
chciałbym ucałować Twoje policzki
tak delikatnie i tak wspaniale...
chciałbym pogłaskać Cię za uchem
i pocałować około szyi
tak jak potrafię najczulej...
chciałbym wtulić się w Twoje ramiona
tak dobrze i tak mocno o... tak
posłyszeć „mur mur”....
i znów odpłynąć z Tobą w inny świat...
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* * * (5)

Kocham Cię, jak to mało słów
tyle w tych słowach chciałbym zamknąć dla Ciebie
tyle opowiedzieć, opisać
Co stało się teraz, dziś, wczoraj
Co było, gdy Cię niema
Moje sukcesy i porażki w
Walce z tęsknotą dla Ciebie
ukochałem Cię Oleńko tak mocno...
jesteś dla mnie wspaniałą Żonuzią
kocham Cię
co dzień inaczej, mocno
i stoję tu przy Twoim sercu
i proszę przytul mnie i ogrzej...
proszę....
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JESIENNA WIOSNA

Widzisz Kochanie...
Dzis mogę siebie porównać do łąki
jesienią pokryta liściami
czeka na Ciebie, gdy wrócisz do domu
ze słodkim owocem z kolorowymi liśćmi
pięknymi, lecz... pastelowymi
I zimno tak bez Ciebie
Okrywam się śniegiem i mrozem
nie widzę mego słoneczka, nie głaszcze mnie...
lecz przyjdziesz do mnie jak wiosna
będziesz radośnie się śmiała
przywitam Cię wtedy kwiatami
na nowo będę już dla Ciebie żył
będzie to wielka chwila
Kochanie...
Spraw, aby zima była krótka
Zamieniła się szybko we wiosnę,
Jeszcze tej jesieni, nim spadnie śnieg...
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JAKŻE PIĘKNIE

Jakże pięknie jest widzieć Twoją twarz
Kochanie
Jakże pięknie jest biec do Ciebie z otwartymi
ramionami
Jakże cudownie jest czekać na Ciebie z otwartym
sercem
gorące myśli gorąca krew
wylewa kolejną falę miłości
wylewa kolejny okrzyk
radości dla Ciebie
Jesteś wspaniałą Żoną, Oleńko
I wiem, że z Tobą zawsze będzie ciepło
zawsze będzie miło już tak
I Bogu dziękuję też za to, że
nasze drogi złączył,
że jesteśmy razem
i Teraz On śmieje się w duchu wiedząc
jak my cieszymy się też
Kocham Cię Oleńko mocno tak i wiem
Że Ty kochasz mnie też
Bo dzięki Tobie wszystko ma sens
Nawet to czekanie mordercze
I czekam z niecierpliwością
na Ciebie Kochanie!
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KOCHAM CIĘ

Kocham Cię moje słoneczko
co świecisz mi na drodze
co każdy dzień mnie witasz
i uczysz jak być lepszym
Kocham Cię Żonuzio
wspaniała i cudowna
i taka wspaniała piękna
i takie niesamowita
Kocham Cię Oleńko
o karmelowych oczach
o wspaniałych włosach i
cudownym sercu
Kocham Cię moje szczęście
co Bóg mi pokazał
i rad jestem z tego,
że mogę być Twym mężem
Kocham Tak mocno
najmocniej jak umiem...
dla Ciebie zrobię wszystko
i nawet więcej...

75

CZEKAJĄC NA TWÓJ ZNAK

Czekając na Twój znak
Oleńko kocham Cię tak mocno
Chciałbym już przegonić czas...
Znów dostanę od Ciebie SMS
Jak kroplówka ratująca życie
Tak mocno i długo czekałem
Czy będziesz pamiętać
Wiem, że myślisz o mnie
Łapczywie chwytam każdą wiadomość od Ciebie
Od mojej Żonuzi Kochanej
Dziękuję Tobie za te dary,
Które ułatwiają mi życie tu, daleko od Ciebie
I proszę o więcej...
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OLEŃKO - MOJE SERCE

Serce moja najdroższe....
Kochana Żonuzio
myślę o Tobie teraz
jak się masz?
jak minął dzień....
chętnie wysłucham....
potem chętnie przytulę...
pogłaszczę po głowie
powiem, że będzie dobrze
tak....
Ucałuję Cię tak mocno
potem złapię Cię za rękę
usłyszę bicie Twego serca
a Ty usłyszysz moje
potem jakiś kwiatek, lub
inny drobiazg
wymienimy się oboje....
a kiedy nastanie wieczór
będzie tak Ciepło i miło...
wtedy opowiem Ci jak ważna
dla mnie jesteś....
Ty, będziesz moją śnieżynką
utulisz mnie tak mocno...
a gdy już silni będziemy sobą nawzajem
powita nas piękny poranek
i zaświeci znów słońce...
a ja na drogę w ucho szepnę Ci:
Kocham Cię
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DOM NA ŚWIĘTO

Przygotowałem dom na święto
święto naszej miłości
święto Twojego przyjazdu
Święto naszej rocznicy
Święto naszej 12-tki
Dwunastu tygodni, 84 dni śnieżynki
Święto powitania Ciebie w domu
Naszym domu
Przygotowałem podarki...
Pan Jezus też jakby w lepszym humorze
patrzy się na mnie ze ściany
Ty przyjdź
Cały dom już czeka na Ciebie
tylko na Ciebie
W sercu też posprzątałem
Wymiotłem wszystkie smutki
i czyste już czeka otworem
W oknie patrz
świeczka się świeci już
wskazuje drogę ci Kochanie
Kiedy przyjdziesz,
do stołu razem siądziemy
zjemy Twoją ulubioną zupę
potem otworzysz podarki
i będziemy śpiewać z radości...
Oleńko, moja Kochana
Ty jesteś dla mnie wszystkim
Czeka nasz dom na Ciebie
i moje serce
już wszystko świeci się i mruga
promieniami radości do Ciebie
kiedy będziesz Tu
kiedy się pojawisz
Ty moje słońce kochane
Ty moje serce najdroższe
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Ty moja ozdobo najpiękniejsza
Ty domowniku tak oczekiwany
Ty moja Żonuzio kochana
Oleńko, największa miłości jedyna
najwspanialsza....
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MAM SERCE DLA CIEBIE

nie mam wiele na tym świecie
nie mam jeszcze domu wielkiego
nie zabiorę Cię na plaże dalekie
nie mogę Ci dzis tego dać ale
mam serce Kochana Oleńko
serce gorące, które bije dla Ciebie
mam też głowę, w której kotłują się myśli
w której pomysłów sto
na życie, na wieczór na chwilkę
mam dwie ręce zdolne ochocze do pracy
które zrobią wiele jeszcze radości
i którymi będę budował nasze szczęście
są na tyle silne, że będą nosić Cię
jak tylko wrócisz...
Ja wiem, ze będziemy razem za chwilkę
i pokaże ci tak wiele
i zobaczysz jak będzie nam dobrze
Bo Bóg nas siebie połączył
krzyżując nasze drogi
łącząc je ze sobą...
Bóg nie czyni żartów z ludzi
Jeśli Jego wola taka jest
ja będę chciał ja wypełnić
więc kochana Oleńko
moja Żonuzio przyjedź już prędko
Mój Aniołeczku śliczny
ja skromnym narzędziem jestem
większej miłości
która nas złączyła...
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DROGA DO CIEBIE

Idę już idę do Ciebie...
Idę na dworzec i
widzę światełko daleko
Tym światełkiem jesteś Ty
świecisz do mnie i mrugasz
ja oglądam mapy w necie
Patrzę jak jedziesz, już znam całą drogę na pamięć
Czuję gdzie możesz teraz być
Myślę jak podróż mija...
czuje już Ciepło od Ciebie
czuje już promienie..
i zda się, że słyszę jak śpiewasz
i zda się, że widzę jak kiwasz do mnie z pociągu...
Wołasz mnie z daleka...
a ja biegnę do Ciebie...
Przywitać Cię znowu
Przytulić objąć
Zabrać do domu
i zobaczysz mnie jak zawsze
uśmiechniętego
i Ty zawsze dla mnie będziesz uśmiechnięta
i tak będziemy znów trwać...
a wszystko dokoła może się zmienić
i wiem ze jest to w Twojej mocy
tylko szepnij słówko
tylko je pomyśl
jesteś bowiem jak wróżka co
odmienić może świat
i wystarczy ze wypowiesz zaklęcie
i zobacz Oleńko kochana
jak otoczy nas szczęście
już przenosimy się w inny świat
a w około tak cudownie już
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w około pełno kwiatów
to miłość kwitnie a ptaki
śpiewają hymn
i radość jest wielka
Kocham Cię
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I WYNAGRODZĘ KAŻDY TWÓJ UŚMIECH

Widzisz jak pięknie jest wokoło
jak wspaniale już
czysto i świątecznie
stół już suto zastawiony
i psy pod stołem warują
dzieci zasiadły też a
w kominku skwierczy drzewo...
W naszym domu marzeń
Ciepło jest tak i rodzinnie
uśmiech gości na twarzach wszystkich
i radość wielka jest wokoło
czuje się zapach z kuchni ulubionych dań
i prezenty też leżą
i tak radośnie jest i wesoło i
wszystko to może być niebawem prawdą
bo jest to w naszej mocy
bo szczęście puka do drzwi
i tylko trzeba je wpuścić
i zobaczysz jak będzie inaczej już
i zetrze Bóg nam każdą smutną chwilę rozłąki
i wynagrodzi tysiącem moich pocałunków
i uśmiech Twój promienieć będzie
a każda smutna chwila po tysiąckroć
będzie zamieniona w radosna...
I otworzyłem już drzwi i czekam
Nasze głosy są wysłuchane, bo widzisz
Bóg słucha głosów i modlitw naszych
i zobaczysz jak będzie inaczej jak będzie dobrze...
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MIŁOŚĆ NA ZAWSZE

i patrzę się na Ciebie dziś
i widzę Twoje serce bijące
i wiem, że niebawem znowu się zobaczymy
Twoje serce też już bije wesoło
Teraz już zaczyna się nowy inny świat
najgorsze jest przeczekać ostatnie chwile rozłąki
lecz jak będziesz już w domu
i droga się skończy
i staniesz już w progu naszego domu
wejdzie do Ciebie nowa radość
i nowe szczęście wielkie...
już bije raźniej i szybciej
już czas się zmienia już nowy dzień wstaje
już czekam na ciebie na dworcu
już witam Cię i nie puszczę!
i zobaczysz Oleńko, już niebawem
zmieni się świat wokoło
i wszystko będzie takie radosne
i takie piękne
i przypomnisz sobie moje ręce głaszczące głowę
i przypomnisz sobie moje słowa wypowiadane szeptem
pomyślisz jak masowały całe Twoje ciało
jak rozgrzewały Twe stopy do czerwoności
i wszystkie te chwile na nowo ożyją
I będzie już tak przyjemnie
Inaczej na nowo
Będzie tak wspaniale, będziemy znowu razem
Kocham Cię
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* * * (6)

Oleńko kochana
Moja najmileńsza
gwiazdo poranna
słoneczko na niebie
serduszko kochane
rączki uwielbiane
diamencie najdroższy
piękności moja największa
Żonuzio śliczna
marzenie i życie moje
radości wielka
głosie aksamitny
pieszczoszku kochany
z pięknymi włosami
z kochanymi policzkami
z innym światem w oczach zaklętym
z noskiem uroczym
z delikatnymi dłoniami
tak łaknącymi pocałunku
z misternymi nóżkami
największą radością
z całą sobą i całym pięknem
które masz niesamowite
pozdrawiam Cię Kochanie
buziaczki śle niezliczone
serduszko na śniadanie
uściski największe
pieszczoszki najczulsze
uśmieszki dla Ciebie
promyczki na uśmiech
kwiatuszki pod stopy
szept nieśmiały do uszka
pogłaskanie do włosów
masaży dla stopek
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myśli do Ciebie
marzenia pod poduszkę
dusze do serca
cały dla Ciebie
kochający mocno
Tylko dla Ciebie
i tylko Twój
Milusi
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NIE PODDAM SIĘ

Nie poddam się
zetrę się na proch
dam radę dla Ciebie
Jeśli tego będzie trzeba
Przeczekam jeszcze tydzień, miesiąc
Zrobię dla ciebie
Zapłacę każda cenę
By tylko doczekać Twego powrotu
Kocham Cię i
Nie poddam się na pewno
Ciężko jest samemu
Nie chce się jeść
Już mam dość tej kapusty
Ale myślę o tobie moja Ziuzia!
Kocham cię
Ale przyjedź proszę, przyjedź już…
Bo tak ciężko jest tu bez Ciebie…
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NA KAŻDY DZIEŃ ROZŁĄKI

Na każdy dzień rozłąki pisze ci wierszyk Kochanie
Jak tylko mogę piszę
Jak tylko nie ogarnia mnie zbyt wielki smutek…
Te wiersze, będą one moim słowem dla Ciebie
Szczere od serca do serca
przesłanie, które
Wierzę, że umili Ci chwile w domu
Oleńko, bardzo tęskniłem za Tobą
Tak bardzo czekałem na Ciebie
Oleńko...
Kochanie moje największe
Tak się cieszę, że już jesteś z powrotem
Że przebyłaś tyle drogi by znów
Być ze mną w domu
Byśmy mogli być razem Kochanie
Jesteś moją wróżką dobrą
Co spełnia marzenia i sny
Ty możesz wszystko zmienić, jak
Moja kochana Żonuzio
Moje szczęście!
Kocham Cię
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UMIERAM Z TĘSKNOTY DO CIEBIE DZIŚ

Umieram z tęsknoty do Ciebie dziś
Myślę jak cudownie było być z Tobą razem
Kiedy mogłem Cię przytulić
Pocałować, objąć
Jak te chwile teraz mi się wydają cenne
Trwoniłem je rozrzutnie, łapczywie
Chciwie połykałem, gdy byliśmy obok
Teraz Ty jesteś daleko
A ja z tęsknoty wyje do księżyca
Jak pies, tak
Dobrze mi
I chcę to robić w każdy czas
I jak najdłużej byleby wytrzymać
Byle by mieć choćby nadzieję
Że przyjedziesz znów
Ale ja wiem, że tak będzie
Wiem, że niebawem znowu usłyszę Twój słodki głos
Obejmę Cię jak relikwię
Będę całował szaleńczo
Wygłodniały Twego dotyku
Będę wsłuchiwał się w Twój głos
Kontemplował muzykę Twych słów
Bardzo Cię kocham moje słoneczko
Moja Żonuzio kochana
Wiem, że teraz, gdy Cię nie ma
Zabijam jakoś czas pracą
Wiem, że jak tylko przyjedziesz
Zniknie wszystko prócz Ciebie
Nie umiem pracować, gdy jesteś obok
Nie umiem zostawić Cię choćby na chwilę
Pędzę, co sił w nogach by tylko zobaczyć Cię znowu
Moja ukochana Olenuzia
Twoje imię już dla mnie jest poezją
Mógłbym je wymawiać na tysiąc sposobów
Ćwiczę to, co dzień by wsłuchiwać się
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Zapamiętywać uczyć odkrywać na nowo
Ile piękna jest zaklętego w samym słowie
Które Ciebie oznacza
Które jest przedsmakiem tej niezwykłej pięknej chwili
Kiedy znów pojawisz się w drzwiach domu
Naszego domu
Kiedy już nie będzie rozłąki
I znowu nastaną rajskie chwile, gdy będziemy razem.
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JESZCZE TAK DŁUGO MUSZE CZEKAĆ...

Nie wiem, co zrobić by szybciej szedł czas
Może się położyć usnąć na miesiąc,
Obudzić się już przy Tobie?
Chciałbym Cię już zobaczyć, usłyszeć
Chciałbym wpatrzeć się w Twe oczy
Najmilsze
Usłyszeć jak mówisz do mnie coś miłego szeptem
Poczuć ciepło bijące od Ciebie
Czekam na ten moment z utęskiniem
Oddala się ode mnie, choć dni płyną
Ale wszystko się skończy i niebawem przyjedziesz
Będziemy świętować wtedy każdy dzień
Czekam na pocałunki od ciebie, na dotyk Twych dłoni
Czekam na wieczory pełne romantyzmu
Chciałbym kochać Cię tysiące razy
Za każdy dzień bez Ciebie za każdą chwilę
Całować przytulać i znowu od początku
Chciałbym byś Ty też mnie ukochała
Chciałbym zobaczyć Twój piękny uśmiech
Usłyszeć nasze słowa
Cieszyć się tym, że jesteś
Chciałbym radować się z tego
Cieszyć Tobą a na razie
Tylko myśli, krążą wokół mojej głowy
Wykradając strzępy fantazji
Płynącej w mojej głowie jak rwąca rzeka
Która mnie porywa rozpalając uczucia
Jaką wspaniałą nagroda będzie widok
Gdy zobaczę Cię znów
Gdy będę mógł cię masować
Całować Twoje stopy
Gdy będziemy razem znowu
Ty i ja
Moja Żonuzia
Moja Oleńka kochana
Z całych sił!
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MOJA ŚNIEŻYNKA

Moja śnieżynka dziś tylko na video
Oglądam stale dwa fragmenty, które mam na kamerze
Przed snem, aby było miło
Nie boję się spać
Wiem, że Ty jesteś myślami przy mnie
Oglądam Twoją buzię
Uśmiechasz się do mnie z TV
Oglądam jak pięknie wyglądasz i
Wyobrażam sobie, że jesteś obok
Że leżysz przy mnie
Błyszcząc się cała
A ja mogę dotykać Cię i tulić
Całować i cieszyć się tym, że jesteś obok
Moja kochana Żonuzio!
Wytęskniona Oleńko!
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JESZCZE JEDEN WIERSZYK DLA NASZEGO KWIATUSZKA

Jeszcze jeden wierszyk dla naszego kwiatuszka
Dla naszego słoneczka!
Mojej ukochanej Ziuzi
Mojej Oleńce
Tak dobrze pisać Tobie wiersze tak wspaniale tęsknić
Wiedząc, że jesteś, że jestem z Tobą
Choć fizycznie daleko to jednak blisko
Jesteśmy razem
Tak bardzo się cieszę
Bo nawet rozłąka z Tobą jest lepsza od nicości
A gdy pomyślę, jak będzie pięknie
Kiedy pojawisz się jak sen
Jak marzenie w naszym mieszkaniu
Oleńka ile szczęścia może być w jednej chwili
Jak dobrze, że znalazłem Cię
Jak dobrze, że ratujesz mnie
Co dzień trzymasz mnie przy życiu
Twoja obecność w mym sercu to czyni
Czuję ciepło od Ciebie
I tak bardzo się cieszę, że jesteś moją Żoną
Przy Tobie czuję się tak wyjątkowo
Jesteś moim aniołeczkiem
Moim słońcem
Co rozświetla świat mej duszy
Bardzo Cię kocham
Moje marzenie!
Bardzo tęsknię za Tobą tu
Ale przyjedziesz w końcu i będziemy razem
I nic nie zamąci naszego szczęścia!
Moja Oleńka cudowna, kochana
Moja Żonuzia
Jesteś taka piękna
Tak bardzo ładnie się uśmiechasz
Masz tyle ciepła w swym sercu
Ogrzewasz mnie nim
Kocham Cię!
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TWOJA SZAFA

Codziennie przechodzę obok niej
moje myśli klękają przy drzwiach
mój relikwiarz Oleńki
Czy starczy mi odwagi by go dziś otworzyć
Ach... zapach Twych rzeczy
niektóre jeszcze noszą ślad Twych perfum
gdy dotykam ich przypominam sobie Ciebie
jak byłaś ubrana jak zwinnie przechodziłaś obok mnie
Twoje bluzeczki sukienki...
Wszystko to mówi mi jak pięknie jest być przy Tobie
wtulam się myślami w te rzeczy, co dzień
zamykam oczy, czuje Twoje ręce
czuję Twój głos już prawie Cię widzę
zamieram w tym letargu myśli
aby tylko nie obudzić się
wędruję po szafie odkrywam nasze dni te ciepłe pełne słońca latem
gdy opalałaś się, gdy biegaliśmy po plaży
gdy chodziliśmy po górach
o a tu są rzeczy zimowe
Twój sweterek ulubiony
Twoja koszula, gdy szłaś na egzamin
całe nasze chwile spędzone razem
streszczenie życia zamknięte w szafie
ileż wspomnień o tobie o nas
ileż radości oczekiwań
to wszystko jest tu, na wyciągnięcie ręki
lecz bez Ciebie, jakby inne, martwe
to nie to samo
strzępy pamięci powieszone na wieszaki
stanowią tylko czarno-białą kalkę
karykaturę parodie tych naszych chwil
jakby z kąta śmiał się w me oczy los
chichot niczym chimery przypomina
że to wszystko już było
że to takie odległe
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ale dobry duszek podpowiada, że jeszcze będzie, że nie trzeba rozpaczać
bo te rzeczy to przecież też nadzieja
na nowe wieczory pełne romantyki
na wspólne spacery na wszystkie te piękne dni
Tylko czekają, jak ja na ciebie
Tylko chcą byś przymierzyła mnie i rzeczy znów
przeglanęła się w lustrze, poprawiła włosy
Stoję, więc przed szafa niczym palto na wieszaku
wykrzywiam twarz niczym but w prawidle
czekam
tęskno mi, ale czekam na ciebie
dla mnie lato będzie, gdy Ty przyjedziesz,
gdy pojawiasz się znów...
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DZIŚ ZNÓW MOJA OLEŃKA TYLKO WE SNACH

Dziś znów Moja Oleńka tylko we snach
Tylko na fotografii
W pamięci przy mnie blisko tak
Dziś wieczór kolejny
Trzeba szybko zasnąć
Smutno siedzieć samemu
A we śnie...
Tam znowu się spotkamy
Tam obejmiesz mnie i pocałujesz
Opowiesz, co było dziś
Tam będę mógł Ciebie głaskać, przytulać
Tam opowiem Tobie jak bardzo tęskniłem
Jak mocno Cię kocham!
Znowu będziemy tańcować w uściskach
Znowu będzie tak przyjemnie ciepło!
Ale sen jest kłamcą
Szybko mija i gdy ranek budzi mnie ze snów
Wiem, że to znowu był tylko „film”
Że łóżko obok jest puste
Ciebie tam niema
Idę, więc do pracy by zacząć nowy dzień
Uciekam z domu
Bez Ciebie jest tu strasznie
Tak bardzo cicho tak obco
A jednocześnie tyle Twych śladów
Przypomina mi jak było pięknie
Gdy byłaś tu ze mną
Rozliczam się z tych dni
Przypominam sobie te wspaniałe
Omalże płacząc nad nimi
Przypominam sobie te gorsze, gdy mieliśmy różne zdania
Obwiniam się na nowo o te dni
Wmawiam, że może już byś była, gdyby nie to...
Cierpienie jest tak wielkie
Nie chce się nic
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Ucieczka w pracę też daje tylko chwilowy rezultat
Może na moment jest inaczej
Ale zaraz by chciało się przybiec opowiedzieć
Tam też patrzysz na mnie ze zdjęć
Och kiedyż kiedyż będzie ten piękny dzień
Gdy już będziesz znów
Gdy skończy się męczarnia
Życia bez Ciebie...
Moja ukochana Żonuzio
Moja Oleńko!
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NOWY DZIEŃ

Słońce zachodzić będzie
gwiazdki na niebie pokażą swój blask
Ty Kochanie będziesz szykowała się do snu
Niech przyśni się Tobie cos bardzo miłego
Przypomnij sobie nasze figle i piękne chwile
potem jak wstaniesz weź rześkie powietrze w płuca
popatrz się na słońce Kochanie
pozdrawiam Cię jak zwykle przez nie
mrugając do Ciebie i śląc życzenia
I kiedy już tak będziesz wstawać, nabierać sił na nowy dzień
niech przylecą ptaki i powiedzą Ci
to wszystko, co ja chciałbym abyś usłyszała
Niech wyśpiewają Tobie jak mogą najładniej
a potem niech będzie piękny dzień dla ciebie Oleńko
Abyś mogła się radować...
Cieszyć.
Kocham Cię mocno tak
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NIE WIEM, CO ROBIĆ, SMUTEK OGARNIA DUSZĘ

Nie wiem, co robić, smutek ogarnia duszę
Czuję się w nieładzie zawieszony w próżni
Czekam
Nie wiem, co będzie dalej, jak rozwinie się dzień
Kolejny dzień bez ciebie
Tylko w zdjęciach we wspomnieniach
Czy dziś też będę miał siłę by się rozśmieszyć
By zrobić cokolwiek po za czekaniem na sen?
Do tego przeziębienie mnie wzięło
Nie mam pomysłu
Późno się robi a ja nic dziś nie zrobiłem
Jakby w niemocy czekam aż przeleje się przez palce czas
Nie chce mi się nic robić
A przecież tak wiele jeszcze trzeba…
Ale dziś nie daję rady
Mam zatkany nos, za oknem zachodzi już słońce
Był ładny dzień
Mam suchą skórę
Siedzę…
Co będzie, zobaczymy
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JADĘ

jadę, jadę do Ciebie dziś...
Wsiadam do busa i zaraz
będę w Białej
popatrzę sobie na autobusy
poszukam Twojego
Zobaczę Cię w oknie
Tak... ucałuję raz jeszcze
tak czule na powitanie
a potem będzie już tak miło
Kochanie
Kocham Cię mocno
teraz, kiedy jedziesz do mnie czuję się tak wspaniale
czuję się wyjątkowo
jeszcze tylko ostatnie porządki
i już zaraz będziemy razem
Jadę, Kochanie jadę do Ciebie
i radość mnie rozpiera...
tak bardzo, że będziemy razem znów...
KOCHAM CIĘ!!!
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HURRA!

Hurra, hossana, nareszcie
Skończyło się oczekiwanie
Już jedziesz do mnie
Już niebawem się zobaczymy
To niesamowite aż trudno uwierzyć
Wreszcie będziemy razem
Wreszcie będziesz znowu tu
Tak wspaniale jest dziś iść spać wiedząc, że jutro już zobaczę Cię
To inne życie, inny dzień
Jakby nowy rozdział w życiu
Już tylko lepiej i cieplej
Już nie może być inaczej
Tak się cieszę!
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