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Wszystkim beznadziejnie zakochanym.

Życie jest żądzą a tyś z żądz największą, 
prócz samej żądzy życia; duszą duszy
i sercem serca życia tyś jest,
miłości!

Kazimierz Przerwa-Tetmajer



Od Autorki
Drogi Czytelniku! Bardzo się cieszę, że sięgnąłeś po mój tomik. 

Zanim jednak zaczniesz go czytać, pozwól, że wyjaśnię Ci kilka 
kwestii.

Nie chcę, byś w tych wierszach dostrzegał jedynie zwykłe mi-
łosne uniesienia. Cały cykl został stworzony wedle ściśle przemy-
ślanego schematu. Pierwsza część rozpoczyna się Świtem – tak 
jak każdy dzień. Im dłużej trwa dzień, tym bardziej opowieść się 
rozwija, tak jak podmiot liryczny. Na samym początku był tylko 
nieśmiałą, nieznającą swoich potrzeb i pragnień dziewczyną, któ-
ra stopniowo dojrzewa – staje się świadomą siebie, swojego ciała 
i swojej wartości kobietą.

Budowa tego tomiku nawiązuje do cykliczności – po długiej, 
nawet najgorszej nocy zawsze wstaje dzień. I wszystko wydaje się 
lepsze, piękniejsze, mniej bolesne… Tak jak nasze zawiedzione na-
dzieje, niespełnione plany. Choć z początku wszystko boli, każ-
dy oddech sprawia problem, tak każdy kolejny jest już łatwiejszy. 

Lecz czy można całkowicie zapomnieć o bliskości, która łączy-
ła dwoje ludzi? Czy ciało zapomni kochany dotyk? Przedstawiam 
Ci własny punkt widzenia. Mam nadzieję, że skłonię Cię do reflek-
sji – nad Tobą, Twoim życiem i relacjami z najbliższymi Ci ludźmi. 
A może sprawię, że wrócą wspomnienia?

Na Twoje ręce składam mój pierwszy wydany tomik. Znajdziesz 
w nim utwory, które powstawały na przestrzeni siedmiu lat. Część 
z nich uległo korekcie, części nie naruszyłam. Niektóre są bardzo 
intymne. 

Pamiętaj jednak, że słowa potrafią być piękne. I potrafią bardzo 
zręcznie kłamać… Poezja nie jest prawdziwym życiem i nigdy nim 
nie będzie. A gorące uczucia w rzeczywistości mogą oznaczać nie-
wiele znaczącą myśl.

Z tą informacją Cię zostawię. Sprawdź, ile jest prawdy w tym, 
co znajdziesz na kolejnych stronach. 

Aleksandra Bartosik
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Świt



Lubię
lubię

twoje oczy
spoglądające na mnie

z czułością
szerokie ramiona

ciepłą barwę głosu
i dotyk zarostu
na nagiej szyi

lubię
leniwy szept

uczucie pieszczoty
na skórze

stanowcze objęcia
twoje ciało
przy moim

i wypukłość warg

lubię
twój tygodniowy zarost

długie rzęsy
szeroki uśmiech

dźwięczny śmiech
duże dłonie
i wszystko

co z tobą związane

lubię
się w tobie
zakochiwać
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