Od autorki

Oddaję do rąk Szanownych Czytelników zbiór wierszy o tematyce patriotycznej.
Jest to swoista kronika historycznych wydarzeń: świętowania narodowych rocznic; ślad
pozostawiony po wielu uroczystych spotkaniach, ale także echa wydarzeń smutnych czy wręcz
dramatycznych. Głównym motywem tworzenia takich wierszy jest troska o dobro Ojczyzny.
Patriotyzm to podstawa szacunku, umiłowanie Ojczyzny oraz chęć ponoszenia za nią ofiar; to
stawianie dobra kraju ponad interes osobisty, a nawet rezygnacja z prywatnych korzyści. Z
wielu różnych przyczyn, obecnie największym polskim problemem jest brak świadomości
narodowej. Ilu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że na naszych oczach rozgrywa się
dramatyczna walka o prawdę. Przez szereg lat starannie i sprytnie zamazywano granice między
dobrem a złem, między prawdą a kłamstwem, między pięknem a brzydotą. Coraz śmielej
podejmuje się próby fałszowania dumnej i pięknej historii polskiego narodu, ośmieszania
patriotycznych postaw, pomniejszania autorytetu narodowych bohaterów. Próbuje się nam
odebrać honor i godność. Próbuje się dopasować nas do jakiegoś bezdusznego modelu,
pozbawionego uczuć i rozumu. Musimy się bronić przed tak zaprogramowanym pokoleniem
robotów. Trzeba się uczyć rozpoznawania wartości i antywartości. Czas odważnie stanąć w
obronie naszej tożsamości, zarówno w interesie własnym, jak i przyszłych pokoleń. Bez
patriotyzmu nie da się ani państwa zbudować ani utrzymać. Słaby to naród, który bez walki
godzi się na własną klęskę. Mocne państwo można zbudować jedynie na prawdzie i
sprawiedliwości.
Niech ta książka będzie moim skromnym hołdem złożonym tym, którzy nie wahali się dar
swojego życia złożyć na ołtarzu Ojczyzny, ale również wyrazem uznania dla tych, którzy nie
ustają w budowaniu Polski godnej, prawej, sprawiedliwej, a nade wszystko w pełni suwerennej.

1/6

Od autorki

Teresa Paryna

Tomik poezji "Od bólu do nadziei ..." jest zbiorem wierszy patriotyczno - religijnych zawartych w
siedmiu rozdziałach:

Dzwony historii - W życiu bywają rzeczy ważniejsze niż samo życie ... (Józef Piłsudski)
KRESY - tu kiedyś była Polska ... - Naród jest przede wszystkim bogaty ludźmi (Jan Paweł II)
"SOLIDARNOŚĆ" - Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. (ks. Jerzy
Popiełuszko)
Od bólu do nadziei ... - Na nic Sybir, na nic knuty lecz narodu duch zatruty - to dopiero bólów
ból ...
(C.K. Norwid)
Błogosławiony czas - Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi ... (Jan Paweł II)
Dokąd pędzisz świecie? ... - Czas to miłość (Jan Paweł II)
Gdzie jest polskie Betlejem? ... - Musicie od siebie wymagać nawet wtedy, gdyby inni od was
nie wymagali ...
(Jan Paweł II)

Z rozdziału "SOLIDARNOŚĆ"

"SOLIDARNOŚĆ"

Biały Pielgrzym tchnął Ducha stanęliśmy w zwartym szeregu
(przez świat przebiegł dreszcz).
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Nagle milczenie pod obstrzałem,
potem haust zwycięstwa ...

Odchodzili jeden po drugim zostałaś sama z garbami problemów za wielka dla małych ...

Wielcy odeszli wcześniej zostały po nich groby ...

X/2001

LEGENDA "SOLIDARNOŚCI"

w 25. rocznicę powstania

W poezji pamięci proza strajku dwadzieścia jeden postulatów,
w tle brama Stoczni pełna kwiatów
i krzyż i mur ...

Za chwilę ludzi zwarty szereg
ustawi się w pochód literek to solidny znak sprzeciwu.
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Pękają mury i układy
systemu narodowej zdrady w zdumieniu cały świat!

Lecz już generał czołgi liczy,
brygady ZOMO zbiera, ćwiczy,
by wypowiedzieć wojnę prawdzie.

Krwawi poezja z kulą w plecach,
dławi się prawda za kratami,
tylko ulotki gdzieś z podziemia
krzyczą, że się nie damy.

A Biały Pielgrzym na Watykanie
modli się wciąż o zmartwychwstanie
podeptanej wolności.

Uczy dobroci kapłan Jerzy
i w jej zwycięstwo ciągle wierzy tymczasem - śmiertelna pętla ...

Potem stół, co ukrywał "kanty",
sprytnie poplątał prawdę z kłamstwem,
wymieszał dobro ze złem.

I "grubej kreski" mroczna wstęga
i "lewa noga" i ... Wałęsa,
lecz nie skończyła się legenda
"Solidarności".

W układzie czerwonych literek
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wciąż idzie ludzi zwarty szereg
po prawdę i sprawiedliwość.

VIII/2005

SOLIDARNOŚĆ JEST W NAS
w 30. rocznicę powstania
Nie pokonał jej stan wojenny,
Dekrety Unii, mur milczenia ...
Jest w tobie, we mnie, w tysiącach serc,
tak, jak szeroka polska ziemia !
„Solidarność”, solidarność ...
Dziś ma Trzydzieste Urodziny !
Modlitwą, prawdą, garściami dobra –
da Bóg, zło zwyciężymy.
Więc naprzód, śmiało, solidarnie,
choć więzy zrywa trudny czas.
Połączmy dłonie, myśli, serca –
ciągle tak wielu nas ...
Nie połknęła jej mgła smoleńska,
nie utonęła w powodzi.
Ciągle prowadzi do zwycięstwa,
wciąż żywa w polskim narodzie !
„Solidarność”, solidarność ...
Dziś, czy kto wierzy, czy nie wierzy,
całe Niebo nam błogosławi,
Jan Paweł Wielki i Kapłan Jerzy ...
Więc wstańcie, chodźmy póki w nas
duch solidarnej miłości,
gdy morze potrzeb, ocean kłamstw
i chwiejne jutro wolności ...
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