
* * *

Nie szukaj w życiu
łatwych ścieżek
nie korzystaj 
z gotowych rozwiązań
nie bój się na nowo
koła wymyślać

Nie idź tam gdzie 
powtarzalność i nuda

Bądź Kolumbem własnego życia
żegluj po oceanie czasu

Nie lękaj się wyzwań
doświadczaj i afirmuj
odkrywaj świat na nowo

– dla siebie –

Sebastian Nikiel
12.01.2019
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* * *

Noc 
w aksamitnej ciszy
rozmieniam na drobne czas
miesiące na tygodnie
tygodnie na dni
te zaś na godziny
minuty i sekundy…

Potrzebna będzie waluta
na łapówkę dla Charona
by poczekał, by pozwolił
zanim ciało zwiędnie
a członki odmówią posłuszeństwa

–  sięgnąć po marzenia –

Sebastian Nikiel
13.01.2019
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* * *

Ranek
zjadłem śniadanie
by nasycić ciało
dla umysłu 
nic już nie pozostało...

Rozdzierająca pustka
i za wolnością tęsknota
tylko ona go wypełnia

Wieczór – okno
za tą granicą nie do przebycia
pąsy podpalają nieboskłon
by chwilę potem 
z granatem się przywitać
aż wespół ustąpią 
czerni aksamitnej nocy

Zasypiam
ciało musi odpocząć...

Ranek
ta sama wita mnie rutyna.

Sebastian Nikiel
27.03.2019
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* * *

Raz mędrzec siwy
o rozsądku młodym prawił
mówił i mówił 
jak to w życiu różnie bywa

Młodzi machnęli tylko ręką
cóż ten starzec
za głupoty opowiada

Lata płynęły
wiosna w jesień życia przeszła
dziś młodzi sami starzy
i te same prawią morały 

Jednak młodość nie słucha
wszak taka to już jej cecha
że na doświadczenie głucha.

Sebastian Nikiel
27.03.2019
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* * *

Zagram dziś
z  Bogiem w kości
stawką będą
klucze do mojej wolności...

Zagram dziś
a jeśli wygram
wyruszę w góry

Zdobędę wszystkie te szczyty
które w sercu strapionym 
już tylko żyły

Znów nasycę
dusze piękna spragnioną
serce wolności łaknące 

Pomyślę
wszystkie te myśli

Napisze
wszystkie te słowa

– które skradła mi choroba –

Gdy tylko...
wygram z Bogiem w kości
klucze do mej wolności.

Sebastian Nikiel
27.03.2019
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