
* * *

Założył się raz diabeł z aniołem
o ducha chatki leciwej w górach 

Diabeł knuł przez dekady kolejne niecne plany 
spędzał ciskające gromami i gradem chmury
w szaleńczym pędzie wyjąc pędził po połoninach
strasząc piechurów, lodowatym wiatrem ciał ich lica
czynił wszystko byleby ich od chatki odpędzić

Anioł nic robić nie musiał...
wystarczyło aby opieką otaczał
wędrowców strudzonych 
zmierzających do progów chatki

Im bardziej bowiem diabeł się starał
im mniej komercji było w jej progach
im dalej było jej do pędu współczesnego świata
tym bardziej duch jej rósł i piękniał
stając się ostoją wszystkiego tego
co w górach najważniejsze

Wreszcie po latach diabeł 
w dzikim radości szale zakrzyknął
– wygrałem! –

Na połoniny padł smutku cień
niebo zasępione zapłakało
gdy wieść się rozeszła 
że oto nadszedł kres
miejsca tak ukochanego 
dla ludzi mających góry w sercu
w jej progach odnajdujących ciepło
bezpieczeństwo, spokój i braterstwo

– że nadszedł kres „Chatki Puchatka” –
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Czy to koniec tej historii?
czy diabelskie zadziałały sztuczki?

Uśmiechając się tajemniczo 
anioł usiadł pod drzewem
wreszcie rzekł do diabła
mój drogi kocmołuchu wygrałeś tylko bitwę 
ale przegrałeś wojnę i nasz zakład cały
chatki mury polegną, ale wzniosą nowe
zmieni się opakowanie ale nie ducha natura

I nas wszystkich którzy tam gościli to sprawa
aby duch jej nie umarł a w nowe tchnięto strego zalety
nie dopuszczając by diabeł wygrał.

Sebastian Nikiel
21.02.2020
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* * *

Duchem niespokojni są wojownicy
oni nie nawykli do życia w stagnacji
by żyć wciąż muszą walczyć
pokonywać nowe wyzwania
poznawać, doświadczać i afirmować
stawać z losem w szranki

Muszą walczyć nieustannie
by bierność i rutyna
nie zabiły ich za życia.

Sebastian Nikiel
24.02.2020
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* * *

Nie ma nic bardziej żałosnego niż dawni herosi 
nie potrafiący ustąpić młodym miejsca 
nie akceptujący że ich siła i władza
nie będzie wiecznie trwała
nie potrafiący odnaleźć spokoju
w mądrości i doświadczeniu
wyniesionych z minionych bojów lat.

Sebastian Nikiel
26.02.2020
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* * *

Choćbyś zdobył najwyższą z gór
przemierzył świat cały lub wygrał fortunę
choćbyś sięgnął szczytu swych marzeń
ale miłości mieć w sercu nie będziesz…

– nic to wszystko nie będzie znaczyć –

Choćbyś w tłumie przebywał
wśród ludzi znajomych i roześmianych
doświadczał ich radości i szczęścia
ale sam radości mieć w sercu nie będziesz…

– nigdy nie odnajdziesz szczęścia –

Bo każda podróż ku spełnieniu i szczęściu
rozpoczyna się zawsze od nas samych
dopiero gdy radość i pokój w naszym zamieszka sercu 
będziemy potrafili radować się naszym czasem 
bez względu na losu zawiłe ścieżki.

Sebastian Nikiel
03.03.2020
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* * *

W zawieszeniu pomiędzy
światem jaki był 
i nadzieją na to że powróci

–  t r w a m  –

Choć może lepiej że odszedł
może na truchle starego
lepszy powstanie

Sprawiedliwszy i pełen empatii
gdzie ludzie będą pamiętać
o tym co naprawdę jest ważne

Tylko teraz w objęciach niepewności
wymuszonego zamknięcia
wśród myśli poszarpanych muszę

–  w y t r w a ć  –

Sebastian Nikiel
24.03.2020
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* * *

Żyliśmy w świecie 
w którym było wszystko
a jednak wciąż było nam mało i mało

dostaliśmy za free tyle darów
zdrowie, zmysły, piękną planetę
i serce do kochania zdolne
a jednak my wieczni malkontenci 
wciąż chcieliśmy więcej

więcej pieniędzy
więcej rzeczy wszelakich
więcej wpływów i władzy
więcej i więcej… zawsze więcej

aż świat się zatrzymał i nagle się okazało
że tego co najważniejsze nie można kupić
zdrowia, miłości i daru bycia z bliskimi

nagle wszystkie te rzeczy i góry pieniędzy
stały się jedynie pomnikiem naszej buty
zwierciadłem ukazującym
to o czym nie chcemy pamiętać
że zmarnowaliśmy dany nam czas 

– na pogoń za rzeczami –

grając w ruletkę z losem
odkładając życie na potem
gdy zgromadzimy już górę
pieniędzy i pożądanych rzeczy
trwamy w przekonaniu 
że życie można odłożyć na jutro które...

– może nie nadejść wcale –

Sebastian Nikiel
25.03.2020
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* * *

My ludzie – super gatunek
rozbiliśmy atom
latamy do gwiazd
potrafimy zdalnie uśmiercać miliony
budowle wznosić sięgające chmur

Dymią kominy fabryk nieprzerwanie
lasy zmieniliśmy w pustkowie
wyrywamy z ziemi jej skarby
za niewolnika mając naturę

My ludzie – super gatunek
goliaci wśród innych stworzeń
próżność, pycha, zachłanność i agresja 
– imieniem naszym –

My zlepek atomów
wykutych w sercach dawnych gwiazd
my barbarzyńcy mianujący się panami życia i śmierci
uzurpujący sobie prawa do bycia równymi Bogu 

My tak wielcy, sięgający nieba
herosi na glinianych nogach
o czym boleśnie przypomniała nam
jednym malutkim wirusem

– umęczona natura –

Sebastian Nikiel
11.04.2020
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* * *

Za dni i noce niezliczone
uśmiech bez powodu jak i łzę 
za każde ważne słowo
podnoszące gdy się chwiałem
upewniające gdy wątpiłem
za sens i wspólne życie

- dziękuję Kochanie -

To już 21 lat
odkąd złożyliśmy sobie śluby
odkąd wspólnie piszemy życia księgę
wypełniając jej karty pięknymi wspomnieniami 
klejnotami unoszącymi nas do gwiazd
ale i trudami umacniającymi nas w miłości
za wszystkie te wspomnienia i chwile

– dziękuję Kochanie –

I proszę o wiele kolejnych wspólnych lat...
 

Sebastian Nikiel
Żonie z okazji 21 rocznicy ślubu

17.04.2020
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* * *

Nie nazywaj szaleńcem
tego kto ma odwagę
w czyn wprowadzać zmiany
choćby sam przeciw światu stawał

Każda bowiem wielka zmiana
zaczynała się aktu czynu i wiary
pojedynczego człowieka

Gandhi, Budda, czy Aleksander Wielki
zanim ich wiara poderwała tłumy
każdy z nich sam stawał w szranki ze światem

Nie nazywaj więc szaleńcem 
tego kto ma odwagę wystąpić sam 
przeciw zasadom i systemom skostniałym
lecz miej odwagę wraz z nim 
w szeregu do walki o lepszy świat stanąć.

Sebastian Nikiel
22.04.2020

 10  Poezja 2020 / Sebastian Nikiel www.zyciepisanegorami.pl   /    e-mail: zyciepisanegorami@gmail.com                                                            
Prawa  autorskie  –  utwory  można  wykorzystywać  nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem  i  zachowaniem  autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common  3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright  – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license –
www.creativecommons.org

http://www.zyciepisanegorami.pl/
http://www.creativecommons.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl
mailto:zyciepisanegorami@gmail.com


* * *

Nie możesz dziś Kochanie
iść ze mną tam dokąd podążam
to ścieżka wiodąca przez mroczne doliny
ku światłu po drugiej stronie jestestwa

Nie możesz dziś Kochanie
iść ze mną tam dokąd podążam
lecz nie rozpaczaj, nie chowaj myśli w żalu

Ten świat gdzie iść dziś muszę zaczeka
gdy nadejdzie ten czas
zapalę kaganek i wyjdę ci naprzeciw
aby droga była łatwiejsza

Dziś jednak Kochanie
nie trwoń na żale daru życia
żyj jak najpiękniej
bądź jak najszczęśliwsza
realizuj marzenia i nigdy nie pozwól 
by ktoś w dążeniu do nich cię zatrzymał.

 

Sebastian Nikiel
12.05.2020
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