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¯onie

Leszek Flis Mojej ¿onie

Kraków, luty 1993

Bo jak s³ów mi zbraknie, to...
Chcia³bym widzieæ ciebie wczeœniej
O godzinê, gdy mamy byæ razem,
Patrzeæ na twarz Tw¹ s³ysz¹c pieœñ jej,
Widzieæ w³osy niecierpliwym grzebieniem targane.
Patrzeæ na zdziwion¹ minê Twego lustra,
Które nie wie kogo ma przed sob¹,
Nie pobrudzone karminem kredki usta;
Nie mia³o przyjemnoœci z t¹ osob¹.
Gdy Ciê wanna wypuszcza z bia³ej fali piany,
Gdy w³osy jeszcze mokre suszone w poœpiechu,
Gdy Ciê rêcznik okrywa w zachwycie pijany,
Gdy szata ¿adna nie t³umi oddechu.
I wiedzieæ chcia³bym jak to jest, gdy odchodzê,
Kiedy ¿egnamy siê tak, jak umiemy,
Kiedy wœród lamp jasnych w ciemnoœci brodzê
I wtedy jeszcze, gdy ju¿ zaœniemy.
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Leszek Flis Mojej ¿onie

Kraków, paŸdziernik 1992

Czasem œmiaæ siê przestajesz
Ma³a pomarañcza w d³oniach Twych ukryta
Toczy siê w nurt dalekich wspomnieñ,
Droga jej daleka i zawsze nieznana
I pomó¿ jej, gdy zapragniesz kiedyœ...
Palce Twe czêsto mówi¹ czego pragniesz,
Usta drogê poka¿¹ gdzie mam szukaæ Ciebie,
Oczy myœli odgadn¹ te, co nikn¹ w dali
I g³osy, te drogowskazy gdyœmy siê szukali.
I widzisz czasem jak wieczór zapada,
K³adziesz d³onie na mroku porêczy,
A czasem bledniesz, nie z zimna
I blada s³uchasz wiatru, który drzewa mêczy.
I nie wiem wtedy co powiedzieæ
By nie min¹³ czar chwili tak d³ugo czekanej,
I przepraszam Ciê „za co” nie chc¹c wiedzieæ,
By pozostaæ z Tob¹ d³u¿ej, d³u¿ej, dalej...
Wysy³am Ci wtedy swe marzenia
Co tchn¹ zaraŸliw¹ weso³oœci¹,
I prostuj¹ siê drogi, jak zwykle toczy ziemia
I nie trzeba ju¿ leczyæ tego co radoœci¹!
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Leszek Flis Mojej ¿onie

Kraków, marzec 1993

Przechodz¹cej
Przychodzisz, choæ ptaki ju¿ odlecia³y,
Zapomnieæ nie pozwalasz,
Nie wolno nikomu
I witasz mnie jak zwykle krokami.
Patrzysz, choæ znane Ci wszystkie obrazy,
S³owa gestem wstrzymujesz,
Gdy bêdziesz kiedyœ znowu, ani razu
Z rzeki oczu Twoich nie wytrysn¹ dŸwiêki.
Mówisz, choæ usta zamkniête zostaj¹,
Oczu od ciebie oderwaæ nie mo¿na,
Oczy Twoje œpiewaj¹ o wszystkim,
Czego zapomnieæ to ból...
Odwracasz siê, gubisz kroki
W grzmocie drzwi zamkniêtych,
W szumie odkurzacza wierszy,
Zawsze bêdziesz, choæ zblad³o ju¿ pióro.
Pytasz czy zdrowie nie opuszcza wspomnieñ,
Jak grzyby po deszczu wyrosn¹ od nowa,
Zbierajmy je razem nim noc siê rozciemni,
By siê nie postarza³y, kiedy jeszcze zdrowe.
Odchodzisz, spogl¹dasz za siebie dwa razy,
Palec na ustach k³adziesz, by siê nie skala³y,
Powrócisz, drzwi nie otwieraj¹c
Gdy czeka³ bêdê w nocy na nieznane.
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Kraków, maj 1993

Milczenie
Wiatr w Twych w³osach dr¿y leciutko,
W naszych sercach wichry wiej¹,
W d³oniach Twych szepcz¹ cichutko,
Burze, te co potulniej¹.
Blask ocienia Twoje oczy bo s¹ blaskiem same w sobie
B³ysk na górze w grzmot siê zmienia,
B³ysk w Twych oczach okrzyk Niobe;
Nie ma w tym bólu tworzenia.
Rysy kute w biel marmuru
Szlifowane Twym uœmiechem,
Z nad gór dobrych chora³ chóru
Od ska³ serc odbity echem.
W³osy s³oñcem jaœniej¹ce,
Kaptur wiosna ci uwi³a,
Uœmiech brzêkiem kwiatów w ³¹ce,
Snem Ksiê¿yca rosa siwa.
Blask ten, co ciê opromienia,
W³osy s³oñcem jaœniej¹ce,
Blask Twych oczu co siê zmienia
Zachowaæ chcê dla istnienia.
W³osów twoich ciche dr¿enia,
Wichry w sercach szalej¹ce,
Burze, te szafarki cienia
Zachowaæ chcê dla istnienia.
Rysy kute w biel kamienia,
Uœmiech zjednany z oddechem,
Chora³ serc odbity echem
Uchroniæ chcê od milczenia.
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Kraków, listopad 1993

Niepokój
Ile jeszcze dróg do przejœcia,
Jaka szansa do wygrania,
Zapomnienia i chwil szczêœcia,
W dali droga obiecana.
Ile s³oñca w Twym uœmiechu
Przy nim s³oñce blednie ju¿,
Ile szeptów bez oddechu,
W dali drogi naszej kurz.
Co nas ³¹czy, co rozdziela,
Jakie mosty dr¿¹ przed nami,
Co dni siedem jest niedziela;
Zrozumieliœmy siê sami.
Czy przed nami góry nowe,
Czy zdobyte dawno wierchy,
Oczy m¹dre, oczy sowie,
Przemilczenia, drogi, œmiechy.
Rozk³ad jazdy wyrzeŸbiony,
W myœlach naszych dni odlotów,
Trakt nasz trochê pogmatwany;
Czy wystarczy nam namiotów?
Wraca œnieg, bo przysz³a zima,
Szron na oknie œpi ju¿ d³u¿ej,
W d³oniach swych nas czasem trzyma
Blisko, blisko, coraz bli¿ej....
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Kraków 6 maja 1994

Zatêsknienie
Jaki zapa³ w sercach naszych
Wzbudziæ trzeba by zabi³y,
Jak ciê kochaæ, spokój zasiaæ,
By starczy³o zawsze si³y.
Jaki widok w sercach nosiæ,
By odtajaæ mog³y naraz,
O co modliæ, wo³aæ, prosiæ,
Z jak¹ wiar¹ siê odnaleŸæ.
Kiedy wreszcie lêk siê skruszy
Na diamencie prawych s³ów,
Które s³owo legnie w duszy
£¹cz¹c dwoje w jeden cud.
Czas omija nas z daleka,
Rozstañ chwile zawsze z³e,
Ci¹gle marzê, myœlê, czekam;
- Czy siê zbiegn¹ drogi dwie?
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Kraków 8 maaj 1994

Siedem mgnieñ wiosny
Wiêc wiosna nas mija
Z poœpiechem, z rozpêdem,
Wnet p¹ki rozwija
Z uœmiechem swym wszêdzie.
Wiêc zieleñ na trawie
I œwierszcz nie w kominie,
Choæ œnieg na Kasprowym
Wci¹¿ jeszcze nie ginie.
Wiêc siedem mgnieñ w jednym
Tak szybko siê sta³o,
Tak bardzo zielono,
W tym nas jest tak ma³o.
Wiêc czas na spotkanie
By czas nasz nie min¹³,
Czas na siebie-branie,
Na Ciebie, mnie, mi³oœæ.
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Kraków 22 maja 1994

Co jeszcze ?
Palców moich dziwne dr¿enia
Kiedy rêce niespokojne,
Szepty, s³owa i spojrzenia,
Burzê zmys³ów, z nimi wojnê.
D³oni uœcisk na spotkanie,
Na dobranoc dotyk ust,
Dobre s³owo na rozstanie,
Ku pamiêci krótki list.
S³owa roty w ch³odnych murach,
Ciep³y uœmiech po wsze dni,
Jeden tydzieñ roku w górach
Kiedy œnieg na Rysach lœni.
Jeszcze ¿ycie to codzienne
W³asn¹ sol¹ przyprawione,
Jeszcze wiarê w mi³oœæ zbrojn¹,
¯e to œnieg, nie bia³e skronie.
Jedn¹ twarz we wszystkich lustrach,
Œmiech, gdy nawet smutne dni,
Jedno s³owo w moich ustach,
Jedna proœba - uwierz mi !
I obrazy naszych czasów
W kadrach niezapowiedzianych;
Ja i Ty wœród gór i lasów,
Wœród bliskich, oczekiwanych.
Tylko tyle za tak wiele,
Jeden wiersz - za tysi¹c ksi¹g,
Czy wystarczy by pokonaæ
Ten strach przed spleceniem r¹k?
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Warszawa 18 listopada 1996

Gdzie nam szukaæ mi³oœci
Co my teraz zrobimy?
Tyle s³ów w jednej chwili,
Tyle chwil w jednym s³owie;
Kiedy ja Ci to powiem?
Wszystko by³o tak proste,
Nagle s³owa zbyt jasne
O ufnoœci bez miary;
Jakiej trzeba tu wiary?
Ile trzeba odwagi,
Jakiej serca powagi,
Ilu dni bez pamiêci,
Jakiej si³y nie w piêœci?
Na granicy poznania
Jest Œwi¹tynia Czekania,
Tam czekamy w skupieniu
Na znak sercu naszemu.
Gdy znak sercu jest dany
Wtedy si³a bez miary,
Wtedy pewnoœæ, odwaga,
Wtedy serca powaga.
Tam gdzie ufnoœæ rozkwita,
Gdzie siê z wiar¹ przenika,
Gdzie znikaj¹ nicoœci Tam szukamy mi³oœci!
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Warszawa 2 grudnia 1996

Czas czekania
Strach w Twych oczach noc¹ lœni,
Ka¿da mg³a zw¹tpienia z³a,
Ka¿da wró¿ba, co rozdziela
W krzyku oczu Twoich trwa.
Jak ochroniæ Ciê przed noc¹?
Jak przegoniæ myœli z³e?
Jak Ci podaæ d³oñ pomocn¹
Kiedy krzyczeæ znowu chcesz?
Przeznaczenia moc nieznana,
Kto ja pozna³ milczy w grób.
Czas olœnienia, czas czekania;
Prawdê nam objawi Bóg.
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Warszawa, 27 lutego 1997

¯ona
Dzisiaj ci zrobi œniadanie,
Jutro urodzi syna,
Czasem s³ów gorzkich wys³ucha,
By ¿yæ tak dalej, jak ¿y³a.
Przeprosi, choæ ura¿ona,
Bo na z³e jest i na dobre,
Czasem ³zy w r¹bek wyciera,
By nie pokazaæ, jak trudno...
Radoœæ przyniesie do domu
Razem z marchewk¹, koperkiem
I nie pozwoli nikomu,
By zabierano Wam szczêœcie.
Wyci¹gnie do ciebie rêkê,
Sama zbyt s³aba dla œwiata,
Pomó¿ jej wtedy, bo ciê¿ko,
Gdy siê ma mê¿a - wariata.
Biegasz, bo stara jest szafa
I drzwi siê skar¿¹ skrzypliwie;
Zatrzymaj siê czasem i spytaj;
Na co tak czeka cierpliwie.
Mo¿e zd¹¿y³eœ zapomnieæ,
¯e kiedyœ by³a za œwiaty,
Mo¿e gdy kupisz ju¿ cement,
To mo¿e przynieœ jej... kwiaty.
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Warszawa, 28 lutego 1997

Szczêœcie Ogrodnika
Chcecie bajki - mo¿e taka:
By³ raz Król na koñcu œwiata,
Mia³ królestwo, dworzan, s³u¿bê,
Poz³acany powóz, zamek,
W nim tysi¹ce niespodzianek.
Polowania, zjazdy, bale
Wci¹¿ bawi³y go wytrwale.
Wszyscy zamek podziwiali
Z kunsztem wielkim zbudowany.
Opowieœci i gra w koœci,
W koñcu odje¿d¿ali goœcie.
Król zostawa³ w swoim œwiecie
B³¹dz¹c w komnat labiryncie.
Czegoœ mu tu brakowa³o;
Pyta s³u¿bê: Mówcie œmia³o,
Co Król nie ma, ¿e jest smutny,
Czego szuka w komnat pustce?
S³u¿ba dziwi swemu Ksiêciu- Tyle bogactw mieæ, to szczêœcie!
Nie, to ju¿ go nie raduje,
Wiêc siê dworzan zapytuje:
- Co mam robiæ na tym œwiecie,
Gdy ju¿ z b³aznów œmiaæ siê nie chcê?
-Jak¿e Królu, rzekn¹ oni,
Wszak tak wielu masz poddanych,
Rz¹dzisz, s¹dzisz i skazujesz;
Szczêœciem to, ¿e im królujesz!
Nie, nie tego w ¿yciu czeka;
Kogo spytaæ? Czas ucieka!
Mia³ Król ogród bardzo du¿y,
Co mu do spacerów s³u¿y³.
Mnóstwem kwiatów on rozkwita³
Pod rêkami Ogrodnika.
Pyta wiêc go: Mój cz³owiecze,
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Leszek Flis Mojej ¿onie

Ty wci¹¿ uœmiech nosisz w sobie,
Powiedz, co jest szczêœciem tobie?
-Dla mnie, Królu, s³oñce œwieci
Kiedy kocham ¯onê, Dzieci,
Gdy po pracy z nimi siadam
Przy kolacji, opowiadam,
Co w ogrodzie dziœ rozkwit³o,
Co rozb³ys³o gdzieœ, co znik³o.
W ufnych oczach gdy zobaczê,
¯em potrzebny im, ¿e tracê
Kiedy nie ma mnie tam z nimi
Coœ, co warte nad innymi...
-Lecz za có¿ ich kochaæ, przecie?
-Za to, ¿e ich mam na œwiecie!
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Warszawa 27 czerwiec 1997

Mi³oœæ
Jest na tym œwiecie piêkna rzecz,
Dla której ¿yæ wci¹¿ jeszcze warto,
O której umiem czasem œniæ,
Otworzyæ oczy tu¿ przed czwart¹.
Ona nadaje ¿yciu sens,
Pomaga przetrwaæ, gdy nas dziel¹
Odleg³oœæ, troski, smutek serc,
Co razem tylko tworz¹ wieloœæ.
Pojawia siê gdy w myœli t³um,
Tych tak codziennych, zabieganych,
Wejdzie cichutko niczym duch
Myœl, o tych dniach oczekiwanych.
Bardzo nieœmia³a; nie chce nic,
Nigdy nie g³odna, nie spragniona,
Chce tylko skromnie z nami ¿yæ,
Cieszyæ siê tym, ¿e jest spe³niona.
Potrafi œmiaæ siê, pl¹saæ w takt,
Czasem zamyœli siê powa¿nie;
Wszêdzie jej pe³no - lecz gdzie brak,
Tam ludziom œmiech na ustach marznie…
Wyroœnie miêdzy dwojgiem serc,
Gdzie ufnoœæ, wiara, sprawiedliwoœæ;
Bóg nam od siebie jeszcze da³
Ma³¹ - tak wielk¹ - ludzk¹ mi³oœæ!.
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Warszawa 27 czerwiec 1997

Mi³oœæ
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Pomaga przetrwaæ, gdy nas dziel¹
Odleg³oœæ, troski, smutek serc,
Co razem tylko tworz¹ wieloœæ.
Pojawia siê gdy w myœli t³um,
Tych tak codziennych, zabieganych,
Wejdzie cichutko niczym duch
Myœl, o tych dniach oczekiwanych.
Bardzo nieœmia³a; nie chce nic,
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Wszêdzie jej pe³no - lecz gdzie brak,
Tam ludziom œmiech na ustach marznie…
Wyroœnie miêdzy dwojgiem serc,
Gdzie ufnoœæ, wiara, sprawiedliwoœæ;
Bóg nam od siebie jeszcze da³
Ma³¹ - tak wielk¹ - ludzk¹ mi³oœæ!.
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Dzwola 10 sierpieñ 1997

¯yczenia urodzinowe
Nie rezygnuj nigdy z marzeñ swych,
Nie za³amuj rak gdy ciê¿kie dni,
Nawet kiedy gwiazdê z nieba dotkn¹æ chcesz
Wierz, ¿e tylko Tobie ona lœni.
IdŸ przez ¿ycie krokiem pewnym w ka¿dy dzieñ,
Uœmiech miej dla œwiata, p³ynie czas,
Czasem mrok zasnuje czo³o smutn¹ mg³¹;
Sob¹ b¹dŸ ¿yjemy jeden raz!
¯ycie niesie z sob¹ g³êbiê ró¿nych spraw,
Ty rozdzielasz je, co dobre, a co z³e,
Gdy niepewnoœæ ciê¿ka, Ty w niej trwasz;
Sercu wierz, a nie zawiedziesz siê!
Kochaj; mi³oœæ to jest wielka rzecz,
Bez niej trudno jest szczêœliwie ¿yæ,
Wiarê miej, nadziejê w sercu noœ,
¯e kochan¹ zawsze mo¿esz byæ!.
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Warszawa 27 czerwiec 1997

Mi³oœæ
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Odleg³oœæ, troski, smutek serc,
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Szklarnia 16 paŸdziernik 1997

Gloria victis
Bêdzie kiedyœ wielkie œwiêto:
D³oñ mi podasz uœmiechniêta,
Serca zapa³ i warg tchnienie;
Powiesz „Tak” czeka³am wiele.
Œwiat zadziwi siê niezmiernie:
¯yæ we dwoje, to przez ciernie;
Czasem krête s¹ te drogi
Na radoœci, smutki, trwogi.
-„Tak”- odrzeknê ¿ycia g³êbiê
Z Tob¹ dzieliæ chcê i szczêœcie.
Œwiat zakrztusi siê zwyczajnie:
Jak to! Dwoje? Razem? Dawniej
Tak robili, ¿ycia ksiêgi
Zapisane od przysiêgi.
My pójdziemy nie dla œwiata
¯yæ spokojnie ¿yciem lata,
Które w sercach naszych kwitnie
Kwiatem, który nie zaniknie.
Nie zerwano go dla œmiechu,
¯artu, pychy, ¿¹dzy, grzechu,
Kwitnie go niezmierna iloœæ;
Niech pokona wszystkich mi³oœæ!
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Warszawa 27 czerwiec 1997

Mi³oœæ
Jest na tym œwiecie piêkna rzecz,
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Ma³¹ - tak wielk¹ - ludzk¹ mi³oœæ!.
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Szklarnia 3 luty 1998

Zapewnienie
Nie trwó¿ serca swego mi³a,
Nie niepokój dr¿eniem r¹k,
Gdzie dwóch dusz jednoœci si³a
Dla mi³oœci roœnie zr¹b.
Powiedz kiedy gaœnie radoœæ,
Gdy masz w oczach smutne dni,
Kiedy twarzy Twojej bladoœæ
Znaczy, ¿e brak czegoœ Ci.
Ja pos³ucham Ciê cichutko
I ogrzejê ciep³em r¹k,
Pop³yniemy gwiezdn¹ ³ódk¹,
Gdzie z dusz dwojga roœnie kr¹g.
Noc rozciemni siê doko³a,
W górze sufit morze gwiazd,
Zawsze bêdê gdy mnie wo³asz,
Tylko powiedz, ¿e ju¿ czas!
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Czasem zamyœli siê powa¿nie;
Wszêdzie jej pe³no - lecz gdzie brak,
Tam ludziom œmiech na ustach marznie…
Wyroœnie miêdzy dwojgiem serc,
Gdzie ufnoœæ, wiara, sprawiedliwoœæ;
Bóg nam od siebie jeszcze da³
Ma³¹ - tak wielk¹ - ludzk¹ mi³oœæ!.
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£omianki 17 styczeñ 2000

Obietnica
Z kroków ca³y siê sk³adam
Id¹c œcie¿k¹ przed siebie,
Za swym cieniem siê skradam
Nie chc¹c przestraszyæ Ciebie.
Bo ja jestem z³y nawyk
Co siê wkrad³ w ¿ycie Twoje,
Bêdê w Tobie pok³ada³
Szczêœcia, nie-, niepokoje.
S³ów mira¿e zamieniê
Na potocznoœæ codzienn¹,
Znajdê ciep³o, zapalê
Uœmiech serca rumiennoœæ.
Pójdziesz ze mn¹ przez œwiaty
Bo daleka to droga,
Bo nie zgubiæ jej trudno,
Bez niej ani do proga!
Rosn¹ gwiazdy w Twych oczach
Wieczna ich jest ulotnoœæ;
Tam zaczyna siê ¿ycie
Gdzie siê koñczy samotnoœæ!
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Leszek Flis Mojej ¿onie
Warszawa 27 czerwiec 1997

Mi³oœæ
Jest na tym œwiecie piêkna rzecz,
Dla której ¿yæ wci¹¿ jeszcze warto,
O której umiem czasem œniæ,
Otworzyæ oczy tu¿ przed czwart¹.
Ona nadaje ¿yciu sens,
Pomaga przetrwaæ, gdy nas dziel¹
Odleg³oœæ, troski, smutek serc,
Co razem tylko tworz¹ wieloœæ.
Pojawia siê gdy w myœli t³um,
Tych tak codziennych, zabieganych,
Wejdzie cichutko niczym duch
Myœl, o tych dniach oczekiwanych.
Bardzo nieœmia³a; nie chce nic,
Nigdy nie g³odna, nie spragniona,
Chce tylko skromnie z nami ¿yæ,
Cieszyæ siê tym, ¿e jest spe³niona.
Potrafi œmiaæ siê, pl¹saæ w takt,
Czasem zamyœli siê powa¿nie;
Wszêdzie jej pe³no - lecz gdzie brak,
Tam ludziom œmiech na ustach marznie…
Wyroœnie miêdzy dwojgiem serc,
Gdzie ufnoœæ, wiara, sprawiedliwoœæ;
Bóg nam od siebie jeszcze da³
Ma³¹ - tak wielk¹ - ludzk¹ mi³oœæ!.
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£omianki 23 styczeñ 2000

Oczekiwanie
Za d³uga noc, za krótki dzieñ
Gdy nie ma Ciebie z³y jest sen.
Zaklêty kr¹g, podanie r¹k,
Tak chwil tygodnie wci¹¿ nam mkn¹.
Zatrzymam siê w zimowej mgle,
By³aœ ju¿ tu, ju¿ nie ma Ciê.
Dobranoc znów i dotyk ust
„Do zobaczenia” s³yszê ju¿.
Pospieszny krok by odejœæ w noc,
Mi³oœci, wiary znaleŸæ moc.
Nadziei czas wci¹¿ zbli¿a nas,
Niepokój w sercach niczym las.
Im dalej wejœæ tym wiêcej miejsc,
Wci¹¿ mniej Ci znanych, coraz mniej.
Zaufaj, ¿e to zmieni siê,
Odnajdziesz wszystko to, co chcesz.
Poznania trud nauczy nas
Jak znaleŸæ ciep³o twarz¹ w twarz.
Skradzionych chwil, dla dwojga dni
Nie oddam, niech je mno¿y czas;
To jeszcze wiem, ¿e czekam Ciê
I bêdziesz w myœlach zawsze trwaæ!
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Leszek Flis Mojej ¿onie
£omianki 14.10.2000 rok

Niezmiennoœæ
Szczeroœci¹ serca w jasny dzieñ,
Uœmiechem dziecka w wieczór cichy
Zwyciê¿asz myœli moich lêk
Co w dusz zak¹tkach jest ukryty.
Pytaniem o nastêpny dzieñ
Dajesz mi si³ê na dni wiele
Co tak piêknego czeka nas?
¯e bêdzie piêkne w to ju¿ wierzê!
Nastêpny dzieñ i przysz³y rok
To tylko chwila dla wiecznoœci
Na wspólny czas, na dobry czas.
Szanujmy siebie dla mi³oœci.
O niej mówi³em w ciep³y dzieñ
Na rynku pod Sukiennicami
Pamiêtaj s³owa i bacz by
Przez ¿ycie nasze pe³ni¹ brzmia³y.
A kiedy wrzeœnia minie czas
I ¿ycie pêdem siê potoczy
Byœmy ju¿ zawsze trwali tak
Jak Kraków za dnia, czy te¿ w nocy!
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Leszek Flis Mojej ¿onie
£omianki 17.10.2001 rok

¯onie
Delikatnoœci, czu³oœci i mi³oœci moja!
W oczach Twych codziennoœæ zawsze jest mi œwiêta,
jak Ty dobrze znana, jak Ty niepojêta.
Przynosisz tak wiele do serc naszych g³êbi
szczerych s³ów, pewnoœci, niepokoju zrêby.
Odkrywaæ pozwalasz drogê do mi³oœci
jak mo¿na najpiêkniej, tajemniczo, proœciej...
Niesiesz pe³niê ¿ycia w jednym swym uœmiechu,
co mnie w progu wita, gdy wracam w poœpiechu
do Twych oczu, d³oni, wszelkiej cielesnoœci
kiedy odkrywamy siebie dla mi³oœci.
Nie tej, co filmowa, miêdzy bajki w³o¿yæ,
lecz tej, co nam ¿ycie zawsze bêdzie tworzyæ.
Tej, co zawsze siebie pierwsza daæ gotowa,
bo pokochaæ kogoœ znaczy owocowaæ,
i przenieœæ przez ¿ycie p³yn¹ce jak rzeka,
co przyrzek³ przed Bogiem cz³owiek dla cz³owieka!
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Moim
Przyjacio³om

Leszek Flis Mojej ¿onie
Bi³goraj listopad 1991

Kraina ³agodnoœci
Tam gdzie ludzie siê gromadz¹,
T³ocz¹ siê w zau³kach dusznych,
D³oñ ci czasem sw¹ podadz¹,
Zamiarów siê boj¹ s³usznych.
Gdzie przedmieœcia, bia³e domy
Witaj¹ siê w pisku opon,
Gdzie za trudne dla mnie tomy,
S³oñce ginie w blasku okien.
Za tym cieniem zbetonia³ym,
Co jak ska³a nas tamuje,
Za tym zbiorowiskiem okien
Jest melodia w wiatru szumie.
Jest spotkanie za dni parê
Na kamieniu dzikich wiatrów,
Plecak piwa, œmiech, gitarê,
Dobry humor weŸ i naprzód!
WeŸ kapelusz, przyzwij wiatry
By zabra³y ciê ze sob¹,
By Beskidy, Gorce, Tatry
Przywita³y siê dziœ z tob¹.
Niech ciê dni mgliste witaj¹
Tam gdzie mech porasta kamieñ,
Gdzie strumyk szlifuje ska³ê;
Ton pamiêtaj, ¿ycie zamieñ.
Gdzie bukowin cienie z³ote
O¿ywaj¹ wraz z pieœniami,
Zanuæ turystyczn¹ rotê,
Hen, w buczynach zab³¹dŸ z nami!
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Kraków, paŸdziernik 1992

Myœli sercem pisane
Ty tu œpij poemacie przestêpczy,
Ty idŸ dalej, s³uchaj wiatru w polu,
Co jak siê œmieje œmiechem drzewa mêczy,
Co kiedy p³acze t³umi œwiat³o gromu.
Ty tu nie grymaœ zjawo bia³okosa,
Ty siê nie zjawiaj na ustach i w sercu,
Co jak to pole, jak na polu rosa,
Co taka zimna w rannym pola szczercu.
Ty tu nie przychodŸ w takie zimne rano,
Ty te¿ nie odchodŸ za póŸno wieczorem,
Co jak kieliszek czuwa by nie spano,
Co niby lampa nad zmêczonym czo³em.
Ty tu b¹dŸ zawsze od rana zarania,
Ty siê zdecyduj czego w koñcu chcesz,
Co siê mnie pytasz, co jest tutaj grane?
Co? Ja ci powiem tu siê pisze wiersz.
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Kraków, styczeñ 1993

Przemijanie
Lata srebrem malowane,
Lata s³oñcem jaœniej¹ce,
Zamki z procy zdobywane,
Góry pokonane s³oñcem.
Drogi gestem prostowane
Przez tych co nas kochaj¹,
Cienie sztucznie rozjaœniane
Kiedy królik zwa³ siê zaj¹c.
Pierwsze kroki wspomagane
By nie upaœæ nieszczêœliwie,
Pierwsze s³owa zachwalane,
Odpowiedzi w czas uczciwe.
Pierwsze k³ótnie nie na ¿arty
Kiedy s³ów nie zrozumiano,
Sprawy b³ahe, wa¿ne daty,
Oburzenie, ¿e nie chciano...
I atrapa doros³oœci
Stosowana od lat wielu,
By³y ¿arty, s¹ mi³oœci,
Pierwszy cierpki posmak chmielu.
Rady, szepty, drogowskazy
W ustach tych co doœwiadczeni,
Pierwsze skazy i zakazy;
Œwiata sam jeden nie zmienisz.
I obawa, ¿e sam taki
I ktoœ jeszcze mo¿e z tob¹,
Nie spojrzysz na odlatuj¹ce ptaki,
Zakazaæ potrafisz swoj¹ osob¹.
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Warszawa 5 styczeñ 1997

Okruchy mi³oœci
Z zaœlepienia - w przywidzenie,
Z zapatrzenia - w zapomnienie.
Tam nas oczy wiod¹ w goœci
Gdy nie by³o w nas mi³oœci.
Myœli, kroki i spotkania,
Zamartwienia i rozstania,
Serc szalone ko³atanie,
Samych siebie poznawanie.
Jednej chwili rozdwojenie,
Wspólne myœli nastrojenie,
S³ów tysi¹ce jak kamienie,
Spojrzeñ w oczy zestrzelenie.
Ogl¹danie duszy g³êbi
W oczach, s³owach, gestach wszelkich.
Napomknienia, dobre rady,
Stosy rozmów bez ¿enady.
Krzyk i rozpacz dni zwyczajnych,
Piêkno chwil niezatrzymalnych.
Tak czas p³ynie nam przez palce;
Walce, tanga, tanga, walce.
Wirem d¹¿eñ poch³oniêci,
Zakrêceni, zachrypniêci,
Próbujemy szukaæ zgody
Przez godzinê, pó³, tak sobie.
¯alem w³asnym przeplatamy
Chwile s³ów co nie rozbrzmia³y
Usta suche, w oczach wyrzut;
S³ów za ma³o, dni zbyt du¿o.
Przywidzenia i majaki;
-Tak, powiadasz? To, ty taki?!
I ju¿ mamy sens trojaki!
Po¿¹dania, zmys³ów grania,
S³ów znaczenia poznawania,
Bólu, szczêœcia i szukania
A najwiêcej jest - czekania...
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Warszawa 4 maj 1997

Zabierz Panie ode mnie
Wieczny duszy niepokój
O têsknotê i spokój,
Jutra bliskoœæ dalek¹,
Mi³oœæ czasem zbyt lekk¹.
Gesty tylko dla oczu,
S³owa co nic nie znacz¹,
Zachwyt wielki dla cia³a,
Gdy dusz bliskoœæ wci¹¿ ma³a.
P³ytkie ¿ycia zwierciad³o,
W którym widzê, co ³atwe…
Œwiat uproszczeñ, ulepszeñ,
Co zamyka nam przestrzeñ;
Zabierz Panie to!
Nie chcê!
.
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Szklarnia 30 wrzesieñ 1997

Wielkie dzie³o naszego Ojca
Czasem b³¹dzi daleko,
Szuka, mêczy i biega,
Wzrok na chwili zatrzyma,
Bo na d³u¿ej nie trzeba?
S³ucha, myœli i czeka
Na rozstajach przy drodze,
Która jak krêta rzeka
Wiry niesie na co dzieñ.
Piêœæ zaciœnie bezsilnie
Kiedy los mu zgotuje
Ciê¿ki koncert to ¿ycie,
W którym zagra jak umie.
Walczy z czasem o wszystko,
Tylko jedn¹ gra kart¹,
Lecz spasowaæ nie umie;
Potem ¿yæ by nie warto ...
Zawsze mocny na przekór
I nie zaklnie na Boga,
Który jemu od wieków
By³ pewnoœci¹ i drog¹.
Gotów we dnie i w nocy,
Zawsze z ufnoœci¹ czeka;
Któ¿ to taki? To cz³owiek.
- Uœmiechnij siê do cz³owieka!

.
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Szklarnia 10 grudzieñ 1997

Dom rodzinny
Gdzie czekano na ciebie cierpliwie
Z niepokojem, modlitw¹, radoœci¹,
Kiedy by³eœ, choæ jeszcze nie by³eœ
Ich obojga najwiêksz¹ mi³oœci¹.
Gdy stawia³eœ kroki nieporadne
Pod swej Matki baczeniem cierpliwym,
Której teraz tylko jedna troska:
Byœ ¿y³ lepiej, spokojniej, szczêœliwiej.
Tam gdzie Ojca rêce niestrudzone
Choæ po ³okcie musia³ je urobiæ,
By na buty, czapkê i na szko³ê,
Byœ ¿y³ dobrze i szanowa³ ludzi.
Tam powracaj zawsze z miejsc dalekich,
Gdzie ci¹gle taki sam, a nigdy inny,
Pamiêta Ciebie gdyœ by³ jeszcze dzieckiem;
Z niego wyros³eœ to twój dom rodzinny!
.
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Szklarnia 10 grudzieñ 1997

Staæ siê
Dopiero kiedy odnajdziesz siebie,
Zobaczysz rzeczy postaæ prawdziw¹,
Tam gdzie nikt inny zdo³asz dolecieæ,
By widzieæ wiêcej, lepiej, szczêœliwiej.
Dopiero kiedy w co dnia gor¹czce
Wzrok swój zatrzymasz na niespe³nionym,
Nabierzesz ¿ycia dwie pe³ne rêce
By go rozdzieliæ miêdzy miliony.
Dopiero kiedy noc ciemna, straszn¹
W jasny dzieñ zmienisz, a wszystko po to,
By nigdy wiêcej nie gas³o œwiat³o
Z powodu lampy rzuconej w b³oto.
Dopiero kiedy talentów procent
Odda w dwójnasób rzetelnym czekiem,
Wtedy ów bankier w ksiêgach zapisze,
¯eœ tu, na ziemi bywa³ cz³owiekiem!
.
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Szklarnia 2 marzec 1998

Œwiat³o ¿ycia
Liœæ na wietrze nie zapisany
Niczym brzemiennoœæ nie spe³niona,
Œwiat³a pogas³y, noc dooko³a
I tylko deszczu szept znajomy.
Gdy tak za oknem dzwoni, bêbni,
Nastraja na wczorajsz¹ nutê,
Rozlewa, p³ynie, tr¹ca p³ytê
Serca, co czeka a¿ siê spe³ni.
Bezsennoœæ nocy do poranka,
Czuwanie dnia a¿ do zachodu;
Spotkaj¹ siê w kropelce ch³odu,
Co ich rozdzieli³ jak firanka.
Grzmot i b³yskawic ognia ³any,
To wys³annicy dnia jasnego;
W ciemnoœci œwiat³a s³onecznego
Szukajmy zawsze, gdy kochamy!!
.
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Szklarnia 5 marzec 1998

Proœba
Da³eœ mi Panie serce dumne
I kark co zginaæ siê nie znosi,
Przeto mi wybacz, ¿e nie umiem
Nawet o mi³oœæ Ciê poprosiæ.
Ja pragnê jej; za dnia, wœród nocy,
Pragnie jej mocno moje serce,
Co szuka jej wpatruj¹c oczy
W serca co bij¹ gdzieœ gorêcej.
Ja wiem, ¿e ka¿dy krzy¿ swój niesie,
¯e ¿ycie p³ynie do zachodu;
Kiedy siê w ludzi zmieszam
Od samotnoœci strze¿ mnie ch³odu.
Wybacz mi zatem, ¿e po trosze
W¹tpi³em w Twoj¹ sprawiedliwoœæ
I daj mi, kiedy Ciê poproszê,
Tak¹ zwyczajn¹, ludzk¹ mi³oœæ!
.
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Dzwola 29 marzec 1998

Tajemnica nieskoñczonoœci
Gdy noc siê sta³a czarniejsza od innych
I blask s³oneczny znikn¹³ we mgle z³oœci,
Bóg swe cierpienie w ludzkie cia³o odzia³,
By nam przypomnieæ o prawie mi³oœci.
Zawis³ wysoko pod sklepieniem Nieba,
Które siê wtedy w Ziemi zakocha³o
I wœród s³ów innych: „Ojcze, jeœli trzeba...
Niech wola Twoja, nie moja siê stanie”.
Poœród tej nocy od œmierci poczêtej
Rozkwit³a jasno wiara, sprawiedliwoœæ,
Poœród k³amstw, zdrady, przysiêgi zwichniêtej
Dla nas na ziemi zmartwychwsta³a Mi³oœæ!
.

46

Leszek Flis Mojej ¿onie
Szklarnia 14 kwiecieñ 1998

Nadziejnoœæ
Nieugaszonych myœli p³omieñ
Nadziejê niesie wiosny nowej,
Na szczytach marzeñ rosn¹ domy,
W oknach ich kwitn¹ rozmów tony.
Gdyœ siê zagubi³ wœród zamieci,
Omroczy³ czas ci pamiêæ rzewn¹,
Umknê³y dni szczêœliwe w noce,
Tedy w tê wiosnê ruszaj ze mn¹.
Ja znam zaklêcia dnia jasnego,
Smutek posia³em w nurtach Lete,
Do ciep³a r¹k dodajê duszê,
Grudzieñ zamieniam w maj i kwiecieñ.
I p³ynie czas jak kwiatów ³¹ka,
W sercu, co radoœæ zaniecha³o
Na nowo kwitnie, w duszê wsi¹ka
Nadziejnoœæ: to nadziei ca³oœæ!
.
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Leszek Flis Mojej ¿onie
Szklarnia 8 lipiec 1998

Cena stworzenia
Rêce swe Panie urobi³eœ
Nad glin¹, w któr¹ tchn¹³eœ ¿ycie,
Z prochu wietrznego ustali³eœ
Postaæ, by cieszyæ swe oblicze.
Da³eœ jej w³adzê nad rozumem
I miejsce dla spe³nienia duszy,
Mi³oœci Twojej boski strumieñ
Co serc kamiennoœæ dr¹¿y, kruszy.
Na czas wêdrówki mgnienia chwilê,
Ubra³eœ j¹ w u³omne cia³o.
Jak nam to, Panie, policzy³eœ?
- Da³eœ tak wiele chcesz tak ma³o?
.
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Leszek Flis Mojej ¿onie
£omianki 6 grudzieñ 1999

List do Œwiêtego Miko³aja
Miko³aju drogi!
Rozmów, spojrzeñ, pogody
Tej co w duchu, na wietrze
I zapewnieñ, ¿e lepsze
Jutro dziœ nas odwiedzi,
W goœci przyjd¹ s¹siedzi
I powiedz¹: „Wy wiecie, nic lepszego
na œwiecie nad spotkanie
w komplecie w duet czterech kwartecie”.
Jeszcze, gdybym zapomnia³
o uczuciach i stopniach;
Niechaj bêd¹ najwy¿sze,
najpiêkniejsze, nie pyszne,
zawsze ufne, prawdziwe,
dr¿¹ce w rêkach i ¿ywe.
Niech im s³owa przynosz¹
zim¹ œnieg, kwiaty wiosn¹,
By odtajeñ upa³y
serca wszystkie ogrza³y,
Które rosn¹ jak góry
kiedy zachwytów sznury
P³on¹c w oczach zab³ys³ych
Wiar¹ w nadziei przysz³oœæ
Dziel¹ siê spo³em, wzajem
szczêœliwoœci ruczajem.
To mi przynoœ na co dzieñ,
a nie tylko raz w grudzieñ
I pamiêtaj, ¿e œwiêta
Ca³a ¿ycia jest ksiêga!
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Leszek Flis Mojej ¿onie
£omianki 20 grudzieñ 1999

Choinka
Ubierzemy choinkê
W gwiazdki, bombki, dzwoneczki,
Popatrzymy wieczorem
Gdy zapal¹ siê œwieczki.
Gwiazda b³yœnie na szczycie
Siej¹c blaskiem doko³a,
£añcuch marzeñ oplecie
Zielonoœci ocean.
Koronkowe œnie¿ynki
Na ga³¹zkach zawisn¹,
Rozœpiewane ptaszynki
G³osiæ bêd¹ to wszystko.
Tak radosna jak wiosna
Co swym wdziêkiem uwodzi
Dla ka¿dego z nas w domu
Coœ mi³ego przynosi.
Si¹dŸmy przy niej doko³a
By nie by³a samotna;
Kolêdowania pora:
Wigilijna, ulotna...
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