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„TAK W ŻYCIU BYWA…” 

 

Tak w życiu bywa, że się nie powodzi, 

Ważne, by z tego z nauką wychodzić, 

Nikt nie ma łatwiej, każdemu się zdarza, 

Że los z jego myślą się przekomarza. 

Czasem wydaje się, iż koniec bliski, 

I nie poradzę sobie ze wszystkim. 

Gdy zadań więcej niż minut w godzinie, 

Czas nagle wartko i nerwowo płynie. 

Lecz zawsze po burzy przychodzi słońce, 

Wielkie, ogniste i wiecznie gorące. 

Słońcem nadzieja i pomoc jest bliskich, 

Łatwiej porażki nam znosić przy wszystkich. 

Nie ma problemu na obecnym świecie, 

Na który rozwiązania nie znajdziecie. 

Na wszystko jednak przychodzi czas własny, 

Dlatego przekaz jest często niejasny. 

Nie wolno się więc poddawać zawczasu, 

Można na spacer wyruszyć – do lasu. 

By jako tabula rasa móc wrócić, 

I jarzmo problemu mentalnie zrzucić. 

Lecz bez jakkolwiek decyzji podjętej, 

Nigdy nie dotrzesz do swej Ziemi Świętej. 

Mimo, iż nie każda jest doskonała, 

Zdarza się często w decyzjach zakała. 



Wzmocni Cię konsekwencja, a odczujesz, 

Jeśli poprawnie tą zinterpretujesz. 

… 

Tak w życiu bywa, że miłość za rogiem, 

Często się zdarza, że z największym wrogiem 

Lecz gra pozorów nie zawsze wychodzi, 

Lubienie w parze z czubieniem się godzi. 

Miłość jak kwiat, jest krucha i niestała, 

Wraz z biegiem czasu bardziej wytrzymała. 

Chciałoby się, by uczucie nam dane, 

Jak Aragorna - Arweny spisane. 

Jakoś się bardzo od nich nie różnimy, 

Też od problemów dość rzadko stronimy. 

Nasze, choć prostsze i mniej zagmatwane, 

Tak samo bardzo są opłakiwane. 

Nie ma porównań, nigdzie sensowności, 

A już szczególnie w prawdziwej miłości. 

Gdyż ona jest tylko od nas zależna, 

Jak bardzo w pojęciach będzie rozbieżna. 

Na świecie całym wciąż nie ma człowieka, 

Który by się odpowiedzi doczekał, 

Na każde co noc zadane pytanie, 

Co się z miłością jego jutro stanie. 

Miłość jest jak równowaga w przyrodzie, 

Tak naturalna i nadal nie w zgodzie. 

Każda roślina, choć wyzuta z życia, 

Potrafi pędy wypuścić z ukrycia. 



Choć mogłoby się z początku wydawać: 

Po takiej sieczce nie ma już co składać. 

To czego trzeba, by żyć móc udanie, 

To dostateczne zaangażowanie. 

Nie ma problemu bezeń rozwiązania, 

Takie też były i z życiem zmagania. 

… 

Tak w życiu bywa, że celu brakuje, 

Gdy braknie miłości – cel odlatuje, 

Nastałe wtedy chwile sugerują, 

Iż nie do końca tu wszyscy pasują. 

Brak satysfakcji z pełnionej wciąż pracy, 

Opinie ludzi, że tacy, a tacy. 

Trwanie w marazmie odbiera nam duszę, 

Dobrze pomyśleć: „zmienić coś dziś muszę”. 

Sięgamy wtedy po różne pomoce, 

By móc ukrócić nieprzespane noce. 

Briggs, Clifton, Gallup - wiele do wyboru, 

Można powiedzieć, że i do koloru. 

Bo ileż barwniej jest żyć w świadomości, 

Niż tkwić bezustannie w niemej ciemności. 

Już nauczyłam się: ogrom radości, 

Nie z ocen w szkole mam, a z codzienności. 

Gdy już rozpoznasz się na życia drodze, 

I innej oddasz perspektywie wodze. 

Codzienność zdaje się być bezpieczniejszą, 

A to, życie zmieni w podróż piękniejszą. 



Dlatego jam niewłaściwą osobą, 

Do narzekania nad życia budową. 

I ona mnie, tak jak ja ją dotykam, 

Gdy umysł na puste głosy zamykam. 

Mój świat, to plan nieskończonej perfekcji, 

A ja z radością pobieram zeń lekcji. 

Życie pianinem jest, zawsze nim było, 

Co to muzykę by stale tworzyło. 

Pracuje kontrast wśród bieli i czerni, 

A chcą uniknąć go twórcy dość mierni. 

Od zawsze wiedział muzyk doświadczony, 

I z białych, i czarnych utwór tworzony. 

... 

Jak mnie dotyka życie, chciałbyś wiedzieć? 

Zimnymi dłońmi, by nie móc usiedzieć. 

By się o błędów istnieniu dowiedzieć, 

Zawsze o kontraście życia coś wiedzieć, 

By impuls chłodu nie dał mi zaśniedzieć, 

Ażebym mogła pod koniec powiedzieć: 

Tak w życiu bywa… Każdy ma to wiedzieć. 


