
* * *

Gdy świat na zewnątrz 
znów tak odległy
gdy choroba z furią atakuje
narzucając swe warunki

Zamykam umysł
chowając się wśród tych wspomnień
które czynią mnie szczęśliwym

Znów mam niespełna osiemnaście lat 
jest styczeń, w pożyczonej od taty
za dużej i słabo grzejącej kurtce
w dżinsach i skórzanych rękawiczkach
brnę w puszystym śniegu po pas

Podążam przez białe przestrzenie
w górę ku turniom –  s a m
wokół rozświetlone słońcem
podążającym granatowym niebem
skrzą się miliony ukrytych w śniegu gwiazd

Za towarzysza mam jedynie wiatr
porywający w szalony taniec
białe baletnice – lekkie płatki śniegu
unosi je i ciska we mnie
pędzące niczym małe pociski
tną bezlitośnie zmarznięte lica

Nic to, na nic twe próby
zziajany, krok za krokiem
uśmiecham się szeroko
uparcie podążając wciąż w górę
mijam pojedyncze czubki świerków
ukryły się w białej pierzynie
czekając na powrót wiosny

Wreszcie widzę kołyskę
Przełęczy Kondrackiej
krew wściekle tętni w skroniach
w górę, wciąż w górę!
jestem zmęczony jak nigdy
jednak i tak samo szczęśliwy 
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Potem staje na szczycie
pod strzelistym
najbardziej ze znanych
tatrzańskich krzyżów
– na Giewoncie –

Ciało tak ciężkie i utrudzone
lecz dusza lekka jak piórko
przepełniona wdzięcznością i szczęściem

– dziękuję ci Panie że mogłem tu dziś dotrzeć –

Wówczas jeszcze nie wiedziałem
że po latach tamte właśnie chwile
będą karma dla utrudzonego
walką z chorobą duszy i serca

Dziś uwięziony...
raz jeszcze dziękuję ci panie 
że dałeś mi miejsce gdzie mogę 
schronić się przed burzą
czekając aż za chmur 
znów wyjdzie słońce

– zwracając mi wolność –

Sebastian Nikiel
16.08.2020
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* * *

Wyrzekłem się słów
wyrzekłem obrazów
wyrzekłem kolorów
zapisanych w duszy…

Myślałem
że będzie prościej
że będzie lżej
nie musieć dźwigać
tego całego balastu

Cofnąć się do płytkiej
egzystencjalnej kałuży

Zamiast tego 
jestem pustym
martwym naczyniem
odbija się w nim echem
żal po tym wszystkim…

– czego się wyrzekłem –

Sebastian Nikiel
07.09.2022
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* * *

Umarłem
złożyli moje ciało
w ciemnym grobie

Jak to, a gdzie niebo?

Czemu zamiast niego
me rozpadające się truchło
oblepia ciężka od żali ziemia
po niespełnionych,
obietnicach i marzeniach?

Sebastian Nikiel
20.10.2022
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* * *

Poprzez szpary
zmęczonych powiek
wtulając się w objęcia nadchodzącego snu
spoglądam na to miejsce wyjątkowe
gdzie przebiega granica 
jawy i Morfeusza królestwa

Gdzie umysł wciąż jeszcze świadomy
ale wolny od świadomości ograniczeń

Tam odkrywam na nowo wszystkie te myśli
zniewolone rozsądkiem
ograniczone konwenansami 
lub brakiem w ich sens wiary

Tam tuż obok wątłego mostu
przerzuconego nad oceanem jaźni i snu
mieszkają te wszystkie marzenia
na potem i te których się wyrzekłem

Tam mieszkają też wyrzut i żal
spoglądam zawstydzony w ich stronę
a one cichutko szepcą...

Czemu pomiędzy światami nas porzuciłeś
czemu nie piszesz – nieważne 
czy o rzeczach wielkich czy tylko tych małych 

– czemu siebie zdradziłeś? –

Sebastian Nikiel
04.02.2023
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* * *

Są słowa
które umarły
– we mnie –

Zanim
odważyłem się
je wypowiedzieć

Pozostały tylko
blaknące myśli
i spoglądające z wyrzutem
nic nie znaczące już wspomnienia.

Sebastian Nikiel
17.012023
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* * *

O śmierci słodka 
nie bądź tak okrutna
przybądź i wyzwól
z ułomnego ciała więzienia 
uczyń to teraz gdy jestem gotów 
nie gdy życie znów zacznie
szczęściem smakować...

Sebastian Nikiel
19.01.2023

 7  Poezja 2023 / 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


* * *

Więcej i więcej
dłużej i dłużej 

ciężej i ciężej

byleby dopisać

kolejne zero do stanu konta...

Co tam że dzieci dorastają same
jakoś sobie przecież dadzą radę
wynagrodzę im to potem

– stanem konta –

Co tam że czas 
jedyny tu nam dany ucieka
masz już przecież tyle pieniędzy
może uda się go dokupić?

Cóż to!?
siwy włos na skroni
skóra pomarszczona
dzieci mają wnuczęta 
choroby trawią ciało

A gdzie młodość niespełniona?
teraz gdy syte wreszcie konto...

Kto ukradł czas?

Nikt nie uprzedzał 
że on tak szybko mija

Nikt też pewnie ci nie mówił
że na życia mecie, za całe to bogactwo
możesz leżeć jedynie w wykwintniejszej...

 –  t r u m n i e  –

Sebastian Nikiel
06.02.2023
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* * *

Zima
    wiosna
          lato
             jesień

za zimno
     za deszczowo
          za ciepło
             to znów zbyt mgliście

– oby przeminął już tylko ten rok paskudny! – 

godziny
     minuty
           sekundy

wszystkie wy 
za wolne jesteście
idźcie już precz

– za rok będzie lepiej! –

zima
    wiosna
          lato
             jesień

godziny
     minuty
           sekundy...

aż nadszedł nowy rok
ten który miał być
przecież tym lepszym
być może będzie…

– ale już bez ciebie –
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morał stąd taki
nie narzekajmy 
na czas dzisiejszy
ani czas przyszły
nikt z nas bowiem nie wie
co ze sobą nowy przyniesie
i czy ten na który tak narzekaliśmy

– nie był dla nas ostatnim –

Sebastian Nikiel
19.02.2023
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