
Wartości 

Anonse 

Sprzedam, kupię 

To co cenne dla mnie 

Dla Ciebie 

Dla Ojczyzny dawniej 

Za bezcen żołnierskiej krwi 

Dzisiaj wywiesili białą flagę i napis: 

zdewaluowane 

Nieaktualne 

Szukaj w historii swojej, naszej… 

Znajdziesz! 

Wybieraj, dziel się jak chlebem 

Nakarmisz głód… 

Wartości? 

Rubryka zgubione znalezione 

A dla Ciebie? 

Ile są warte? 
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Pieniądze 

Handel 

Towar za towar 

Ile ja Tobie - Ty mnie… 

Szczęście zamknięte w kawałku metalu wybitym 

siłą mincerza 

Papier wartościowy 

Legalny środek płatniczy 

Złuda że załatwi wszystko 

Jak dawniej … pod stołem 

Nie załatwił 

Został sam w chorobie 

Nie kupił przyjaźni 

Radość posiadania 

Utrata kontroli w hazardzie 

Złoty środek polecał Arystoteles 

Szukaj 

Może znajdziesz… 
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Miłość 

„Kocham” powiadasz? 

Zbyt często 

Wycierasz słowami prawdę 

Sens nieco zatarty 

Szuka 

zraniona młodość w rozdartych sercach 

Złamanych przez trzy litery 

Kolejny związek pęka 

Korzystaj używaj  - carpe diem mówi filozof 

Pomylili znaczenia 

Nie czekali 

Z radością oddania 

Dzielenia na pół smutków 

A teraz … 

chłoną łzy samotności 

czekają 

aż nadejdzie 

Miłość 

ta prawdziwa 
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Wiosna 

Nareszcie 

Utopiłem zimowe smutki 

Wyrzucając ekologiczną Marzannę 

Promyki radości muskają ciepłem twarz 

A ja pytam sam siebie 

Co tym razem mi dasz? 

Hormonem szczęścia nakarmisz? 

Nowe życie powitam klekotem bocianim? 

Markowe perfumy są niczym 

Gdy czuję Twój zapach 

W pierwszych kwiatów płatkach 

Zostań 

Wśród dywanów zieleni zatańczymy 

Upojeni zazdrością 

Do lata… 
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Lato 

Ostatni dzwonek 

Tłumione uczucia wybuchły 

Rozbiegły się po górskich ścieżkach 

Piaszczystych plażach 

W uszach brzmi jeszcze nauka wyniesiona z domu i 
szkoły 

Zamknięta w zakazach, nakazach… 

Dorastaj! 

Jak kłosy zboża i prawda E=mc2 

Miłość wakacyjna plus czas wolny równa się 
odpowiedzialność 

Pielęgnuj 

Wzrastaj 

Aż do żniwa 

Znów będzie mąka i zapach chleba 

Lipcowy upał 

Sierpniowy deszcz emocji 

I powrót… 

Z nieba 

Do piekła codzienności… 
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Jesień 

Opadły z sił 

Jak liście 

Kolory nastroju zmieniasz 

Orka na ugorze życia 

To osobny temat… 

Spacery długie 

Nostalgią utkane 

Nie martwisz się 

Uczucia letnie gorące 

Zapomnisz 

Przykryjesz puchem wspomnień 

Ludzika z kasztanów  

Jesienny testament 

Non omnis moriar 

Kołowrót wcieleń zdarzeń 

Złota…polska 

Znów przyszła warszawskim deptakiem 
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Zima 

Zapukała niespodzianie 

Zdjęła biały płaszcz 

Rozsiadła się wygodnie 

Zmroziła serca i drogi 

lodowym językiem przemówiła zamieniając  

morza jeziora i rzeki 

w śliskie niebezpieczne krainy 

powiała chłodem 

ocieplając relacje łykiem gorącej czekolady 

ciemności poranka i wieczoru oświetliła 

kolorowymi choinkami 

smutek czekania na wiosnę sprzedała z 

świątecznymi prezentami 

zaprawiła nutą kolędy i okrasiła feriami 

owinęła śniegowymi płatkami 

życząc wszystkiego najlepszego 
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