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ja wciąż jeszcze pływam  

między poetami 

nie jestem  aż tak dobra  

czasami coś mi się uda  

i jest hitem 

ale czasem myślę   

że nie powinnam się była  

nazywać poetą  

a rybą  

bo  

wciąż tylko pływam  

między poetami. 



lubię takie nostalgie  

mam nadzieje 

że nie wystraszyłam cię 

swoim uczuciem  

ale nie bój się  

to tylko marzenia  

no chyba 

że twe strapione serce   

potrafi mnie uleczyć  

z bólu traumy i łez 



po długim czasie 

niewychodzenia  

wyjdę  

i wiecie co powiem światu?  

jestem  i stawiam się  

i kolejny raz wytoczę z nim bój  

i odrobię syzyfową pracę  

i tym razem kamień  

już nie spadnie  



siedzę nocami  

łzy płyną strumieniami  

w mej głowie znów jest natłok myśli,  

które sen mi zabierają  

i czasem do depresji prowadzą  

wiem jedno: 

z nią czy bez niej trzeba iść dalej  

i trzeba być i żyć  

nawet jeśli łzy płyną ci po twarzy 



wiesz… 

fajnie jest pomarzyć 

że tam daleko ktoś na nas liczy 

pragnie i w utęsknieniu czeka. 

dziękuję jeszcze raz 

za to że jesteś 

i że cię znam 



jestem twoja  

jestem szczęśliwa 

jestem powietrzem  

dam radę bo kocham cię 

jestem silna  

nie boje się 

poradzę sobie ze wszystkim  

bo życie jest piękne 

i wciąż jeszcze na ziemi  

żyć chcę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nie bój się wyrażać siebie 

swojego ja  

cóż warte jest jutro  

bez bycia sobą  

nie uciekaj  

miej odwagę być tu i teraz 

bo trzeba żyć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



może mi odbiło  

nie wiem 

myślę o rzeczach  

których nie robiłam 

bo myślałam  

przecież ja nie mogę 

dziś wiem  

wiem dzięki tobie  

że mogę 

tylko że świat się zatrzymał 

a ja z żalem  

i łzą w oku  

proszę 

nic nie mów  

tylko ze mną zatańcz  

zatańcz ze mną w blasku gwiazd  

niech muzyka nam dziś gra  

a ty ze mną zatańcz  

ostatni już raz 

 



fanka  

pewnie jedna z tysiąca  

bo takich fanów masz pewnie  

w każdy mieście  

wszędzie tam gdzie się pojawiasz 

ty i twój szczery śpiew .  

koncertując  

zabrałeś mi moje serce  

szkoda  

że są to tylko moje marzenia i sny . 

bo w sercu wciąż rana  

goryczy życia  

i codzienności łzy 



jak minął ci dzień kochanie    

pytasz mnie zawsze 

kiedy kładziesz się  

i nie czekając na odpowiedź 

po prostu  zasypiasz  

ja nie mogąc  spać   

patrzę na ciebie  

i myślę    

co też ci się śni 



trzeba mi  

pewności siebie ,   

trzeba mi  

powiewu wiatru  we włosach  

trzeba mi miłości  

czułości dotyku  

trzeba mi  

słodkich ust   

mego ze snu kochanka. 

jak żyć? 

proszę powiedz mi  

jak mam żyć 

w takim świecie. 

gdzie wszystko jest 

inne niż zakładałam 

i twierdziłam. 

jak mam siebie samą znaleźć,  

bo znikła już prawda i piękno 

a to co jeszcze zostało  

to nienawiść obłuda i fałsz 



 jeśli przyjdzie czas  

odejdę  

wtedy pamiętaj  

że był ktoś tak szalony  

kto piosenek twych słuchał  

i byłeś dla kogoś wszystkim 

całą  radością  życia                                                                           

i marzeń spełnieniem 

więc  

nie zabieraj piosenek  zbyt szybko  

daj się nimi  jeszcze nacieszyć 

tak  

bym wiedziała  

że jesteś  blisko 



marzyciele…  

ja osobiście 

jak na razie 

znam tylko dwóch  

a przecież  

każdy  z nas ma jakieś marzenia  

każdy z nas  

o czym innym  

i z innego miejsca marzy 

czasem  

marzenia się spełniają  

a czasem 

 po prostu  

w koszu na zawsze już pozostają  

ponieważ  

boimy się marzeń  

i zmian  

jakie się z tym wiążą  



nie umiem powiedzieć 

co mną kieruje 

kiedy piszę  

czuję wolność 

bo tylko w pisaniu 

 jestem wolna 

i bez żadnych ograniczeń   

w życiu 

tłamsi mnie ułomność  

dla której  

brakuje mi akceptacji  



nie wiem 

ile dam radę jeszcze znieść  

dla ciebie zniosę każdy ból 

tylko proszę 

daj mi swojego anioła 

który nie pozwoli mi upaść 

tylko zaniesie mnie w górę 

tam hen do ciebie 

 i  

albo dasz mi skrzydła 

albo zepchniesz mnie w otchłań wiecz-

nego potępienia 

 

 

 

  



jestem  

słucham piosenek 

i ćwiczę 

 jak zawsze  

z twoją muzyką i śpiewem  

wiesz o czym myśli marzycielka  

 o tym  

żeby móc  

chociaż z daleka cię zobaczyć  

bo przecież ty i ja 

niezły z nas duecik . 

 



mam dość takiego życia  

kiedy w koło słyszę epitety 

i pretensje 

albo 

że do wariata  

nie ma co się nawet odzywać   

przykre to 

ale takie mam życie  

nie mam siły  

by z tym walczyć  

nie mam siły  

by było inaczej. 



są czasami 

takie dni  

kiedy w oczach mych 

kręcą się same łzy 

wtedy biegnę 

do ciebie z krzykiem 

prosząc cię  

pomóż mi 

biegnę    

bo wiem 

że ty zawszę pomożesz  

bo ty  

nie zostawisz nigdy mnie .   



lubię takie nostalgie  

mam nadzieje 

że nie wystraszyłam cię 

swoim uczuciem  

ale nie bój się  

to tylko marzenia  

no chyba 

że twe strapione serce   

potrafi mnie uleczyć  

z bólu traumy i łez  



nie znam cię 

lecz stałeś mi się bliski  

 każdego wieczoru 

 biegnę by internet włączyć  

by posłuchać   

twych piosenek    

mój ty chłopcze z gitarą 

jestem marzycielką  

więc zamykam oczy  

uciekam w marzenia 

właśnie gdy boli  

gdy nie chcę się nic  

z oczu płyną gorzkie łzy  

 



nocą  

szukam mojej gwiazdy na niebie 

i tak sobie myśl 

 że dobrze byłoby 

 wśród tych gwiazd  

spotkać ciebie  

tego  

od którego pochodzą  

wszystkie te nieba skłony 

 tego co siedzi na nieba tronie  

chciałabym móc polecieć do nieba  

tylko co wsiąść  mam ze sobą  

chciałabym  lecieć do nieba aby po 

prosić cię o szczęście które ciągle 

gdzieś w przestworzach świata gwiazd 

błądzi i nie trafia do mnie  



pamiętaj   

że będę czekać  

na to szczęście  

które idzie gdzieś tam  

z daleka do mnie  

powiedziałeś że dojdzie  

więc gdzieś tam 

w skrytości serca  

cichutko na nie sobie  

zaczekam. 



nieuważani 

żyjemy z dala 

tak na uboczu 

niechciani i unikani 

ludzie czasem pomagają 

częściej jednak wyśmiewają, 

bo wstydzą się nas 

i tego 

jacy naprawdę jesteśmy 

i tego,  

że tak jak oni się kochamy. 



trzecia rano  

a ja siedzę i słucham  

twych piosenek i marze 

 o chwilach  

z tobą spędzanych 

 o tym jak było by pięknie  

jak byśmy się razem spotkali   

być może i ty masz takie chwile  

gdzie piszesz teksty  

układasz muzykę  

i marzysz  

być może zjawisz się  

pod mym domem i będziesz czekał  

bo marzysz o chwilach by  

twe marzenie się spełniło  

nie wiem o czym marzysz  

wiem co bym chciała  

pomagajmy spełniać marzenia  

i cieszmy się tym  

że są  

i wolno nam jeszcze marzyć.   



w mych słowach do ciebie 

zamyka się cała moja liryka. 

może kiedyś zgadniesz 

które z nas będzie tą liryką 



we śnie  

widzę jak tulisz mnie w ramionach 

lecz kiedy tylko otwieram oczy  

obraz twój znika 

a po policzku płynie  

miłości słona żalu łza  

więc  zamykam swe oczy znowu  

w nadziei 

 że kiedy  we śnie   

znów cię zobaczę   

 wykrzyknę na całe gardło  

nie zostawiaj mnie  

czekam na chwile  

kiedy już nie znikniesz  

nie  



rosnę 

 nie mając wzorca  

znów pragnę spotkać  

kogoś 

kto od nowa sprawi 

że serce  

szybciej mi znów zabiję  

bo dziś już to wiem  

że tylko dla ciebie kochanie  

tak naprawdę żyję.  



poezja 

 

była sobie poezja  

która nie wiedzieć czemu  

muzyką się nagle stała  

i wciąż  

od nowa tyko grana   

przez ciebie  

nieśmiała  

uwodzicielska  

i tak piękna  

mnie sobą  

po prostu zachwycała.     



już lecą piosenki  

rozgrzewam głosik  

aby móc wraz z tobą  

razem  

zaśpiewać  

lubię marzyć że jesteś 

i znów śpiewasz ze mną  

we wtorkowy ranek. 



witaj  

co słychać u chłopca z gitarą 

co porabiasz  

chłopie z gitarą  

 

pracuję do 17  

zapraszam na mój dzień  

będzie na pewno w całości  

 

usłyszawszy to  

rozmarzyłam się  

w marzeniach nie byłeś dla fanów  

lecz tylko dla mnie  

byłeś  

i śpiewałeś  

tylko dla mnie 



kochany  

chcę dać ci wszystko 

chcę być z tobą zawsze 

bardzo bisko 

kiedy mrok zapada  

chcę skryć się w twych ramionach 

chcę abyś pokazał mi świat 

chcę abyś mógł otulić mnie sobą 

chcę upajać się tobą  

niczym winem rozkoszy 

chcę móc zobaczyć  

twe pełne nadziei  

błękitne oczy.  



dziś kolejny dzień  

gdy biegnę do ciebie 

chcąc  wtulić się w twe ramiona  

i poczuć się bezpiecznie 

proszę zostań ze mną  

chociaż przez jedną noc 

bym wiedziała że jesteś  

i nie jest  to  tylko mój sen.  



kiedyś… 

może odpowiem sobie  

na to pytanie 

dziś jeszcze nie potrafię  

nie potrafię zrozumieć  

dlaczego tak się stało  

czemu mnie tak boleśnie zraniłeś  

a twe serce rytm zmieniło  

i po chwili 

miłością do innej 

 już znów biło.  



marzenia… 

co prawda jest ich sporo  

ale co mi pozostaje 

 jak tylko marzyć  

i ciągnąć życie dalej  

pomimo przeciwności losu  

pomimo tego jak jest  

nie mogę  

się poddać 

i powiedzieć nie 

bo byłby to  

początek mojego końca. 



wiesz… 

czasem myślę  

że bliżej mi do nieba 

niż do mojego słońca  

które kocham  

i na które,  

zawsze czekam. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nostalgie Violety Szyłak 

 

 Jest z nami niemal od początku 

istnienia Koła Pisarzy i Poetów KA-

MENA. Pojawiła się 22 lata temu. 

Drobna, o kulach, ale uśmiechnięta, 

zawsze z filuternym błyskiem w oku, 

jakby chciała powiedzieć: Nic to, że 

jestem mniej sprawna. Mój będzie cały 

swiat! 

 Otoczona przyjaciółmi z warszta-

tów terapii zajęciowej, pisała wiersze, 

które podobały się wszystkim. W kon-

kursie na fraszkę o Łodzi wygrała. 

 Chciała też wygrać swoje życie. 

Mimo przeciwności losu, bez wsparcia 

najbliższych, postanowiła zostać żoną   

i matką, zbudować dom swoich marzeń. 

Sił nie brakowało, zabrakło niezbędne-

go wsparcia… 



 Przez ostatnie kilka lat postano-

wiła wrócić do pisania. To dobrze, bo 

słowa rzucane na papier, to terapia, ale   

i  przekaz dla innych, posiadający swo-

je walory artystyczne. 

 Tomik „Nostalgie” jest próbą za-

notowania swoich odczuć związanych   

z trudną codziennością, którą autorka 

dzielić chce z wyidealizowanym przez 

nią a znanym jedynie z facebook`a  

„chłopcem z gitarą” 

 Marzenia są jak balsam, koją ra-

ny i dopingują do  przeżycia  kolejnego 

trudnego dnia. 

 Może więc, śladem autorki, za-

nurzmy się czasem w marzenia. Nieko-

niecznie o chłopcu z gitarą, ale tyle jest 

jeszcze innych pięknych rzeczy na 

świecie… 

 


