Coś, o sobie
Szanowny pan pani
Często tak pomijani
Teraz mi są nieznani
Stają się poznawani
To mój, 26789 dzień życia!
Bo, aż tyle, mam do odkrycia.
W informacji, chcę przekazać?
By, wiersz mogło się składać.
Pewnie, prawie wszystko
Chcecie o mnie wiedzieć?
Musicie, zajrzeć do nastroju,
Jak pracuję w trudzie – znoju?
O sobie, trudno, coś opowiadać.
Także, z czego się spowiadać?
Nikomu to, nie przychodzi gładko,
Może tylko, jak to ze sąsiadką?
O mnie, dalsze wieści
Znajdziecie w opowieści,
Które wierszem podaję,
Czego w życiu doznaję?
26.07.2009 r.

„Rybak”, co nie łowi siecią, ani wędką
Też, tak nie chwali się żadną przynętą.
Już wiele osób, jego poznać zdołało?
Ponieważ – ma, oprócz duszy - ciało!
Z wielu zamiłowań, wybrał sport szachowy.
To, przy jego wydatnej pomocy – jest młody!
Jeździ na liczne; imprezy, turnieje i zawody.
Tak w szachach, kształtuje, kunszt sportowy.
Szachy „Chess”

Informacja i sprostowanie
W prawdzie, to uciekłem ze szpitala,
Chociaż, mnie ten czyn nie zadowala.
Praktycznie, mi coś zalega w brzuchu,
Z tego powodu, staram się być w ruchu.
Bardzo często, też do szachownicy zasiadam,
Dla wypoczynku, zadania szachowe układam.
Do tego, wykorzystuję oryginalne materiały,
Które do moich rąk, ostatnio się dostały!
Dlatego, dopatrzyłem się bystrym oczkiem,
Błędnego rozmieszczenia znaków graficznych,
One dotyczą matowania gońcem i skoczkiem.
Nie wszystkie, te pola zaliczam do udanych.
Przez pole a pięć, w tym typie matowania,
Żadna z wymienionych bierek nie przechodzi.
Natomiast, ruch tam skoczkiem, tylko szkodzi.
Grozi to, utratą możliwości, tego matowania!

Zamość, 2000.02.27

CHWILA WSPOMNIEŃ

W X Szachowych Mistrzostwach Świata
2000 roku, bardzo dobrze się grało.
To startowe, mnie wiele kosztowało,
Ale, poznałem, jak miła jest ta chata.
Pięknie, że placówkę, szachy otrzymały,
Może, inne sporty, też tutaj będą grały?
Dziś staję, w pewnym, aż zachwycie,
Bo, zawody, przygotowano znakomicie.
W imprezie, wystartowało dwadzieścia pięć
Różnych krajów i wiele, też miało chęć.
Myślę, że nadejdą jeszcze, takie lata,
Że lista zawodników, będzie bardziej bogata.
Przyjechałem, pozdrowić piękno Pomorza,
Przyrodę, prawie praktycznie podziwiać.
Partie przegrane, przy pomocy partnera,
Przyjdzie, później powszechnie przećwiczyć.
Po raz, dziesiąty, weterani szachowi,
Spotykają się, tym razem w Rowach.
Tu, swoją siłę, prezentują w ruchach,
Chociaż tak, ich młodość się odnowi.
Rowy, 2000.09.24

SZACHY, TO - COŚ TAKIEGO?
MOTTEM – DLA KAŻDEGO!
Szachy – to przetrwanie
Szachy – na zawołanie!
Przez szachy – na spotkanie
Bo, szachy – są poznaniem!
Szachami - wszyscy się bawią
Bo, szachy - także, ciekawią!
Z szachami – tak, stałe
W szachach – wytrwale
Do szachów – zaglądać
Za szachami – przepadać
W szachach – pozostawać
Z szachami – kimś się stawać!
Zamość, dnia 16.06.2005 r.

Praktyczne rady do gry w szachy
Będziesz miał duże uznanie,
Jeśli, tylko to potrafisz?
Np. ułożyć szachowe zadanie,
Do problemistów trafisz!
Gdy, bez planu grę rozpoczniesz,
To, celu w tej grze nie osiągniesz.
Pierwsze ruchy wykonuj solidnie,
W tym, mistrzów naśladuj pilnie.
Zważ, że od króla, figury wsparcia potrzebują,
Wówczas sprawniej przeciwnika zamatują.
Natomiast, kiedy z tej pomocy nie skorzystają,
To najczęściej, swoje pozycje przegrywają.
Zwykle, jak taka faza gry nadchodzi?
Sam Goniec lub Skoczek daje pata!
W tej grze, przecież nie o to chodzi;
Ale, sprawniej doprowadzić do mata!
Bywało tak, że miałeś już przewagę,
Bo do tej gry, też włączył się goniec!
Nawet nim, zdobyłeś piękną Damę
Ale przeciwnik oznajmił twój koniec!
12 lipca 1981 r.

Witam w turnieju
Tak bardzo mi jest miło
Choć rozpoczęcie się odbyło.
Witam wszystkich przyjemnie,
Ukłony wymieniam wzajemnie.
Dzisiaj pan dysponuje białymi,
Ja kieruję bierkami czarnymi.
Taki kolor nam przydzielono,
Który bez wyboru ustalono.
Ps.
Tak witałem swoich partnerów
W tej grze korespondencyjnej
Do której mnie teraz zapisano
Bo tylko kogoś za brakowało
21.03.1982 r.

Sprawozdanie z trzech turniejów szachowych
W Rowach dni bywają, bardzo gorące,
A noce, też trochę koszmarne i parne!
Wysiłek, gry w szachy nie idzie na marne,
Bo uzyskujemy wyniki, bardziej znaczące.
Do tych zawodów zgłosiło swój udział;
28 zawodników oraz, kilku z naszego kraju.
Wielu za sobą, takie zwycięstwa już mają,
Ale od dziś takiej chwały, też inni doznają!
Zakończyłem jeden turniej
Tu na pierwszym miejscu.
Tych porażek miałem mniej
Ich, nie doczekałem się dwu!
Tak zakończył się pięciominutowy.
Dalej pozostało do rozegrania;
Piętnastominutowe zmagania
Oraz, ten dwugodzinny.
15.06.2003 r.

W szachy po latach
Wszyscy sześćdziesięcioletni szachiści,
W Rowach o euro i złotówki grę mają.
W 12 Mistrzostwach Brandenburgii. Polacy
W licznych konkurencjach zwyciężają.
W zawodach znajomości zawiązują,
Czego nie mogli dokonać w młodości?
Teraz to uczynią z wielkiej radości.
Bo, takie spotkania bardzo owocują!
Od dziś, o tak zawartej znajomości,
Będą mile wspominać w przyszłości.
Za rok jak im, tylko zdrowie dopisze?
Tu do gry każdy, chętnie się zapisze!
15-26.06. 2003 r.

USPRAWIEDLIWIENIE PRZERWY
W KORESPONDENCJI SZACHOWEJ
Z okazji dawno zawartej umowy,
Ją wspominam, tak dla odnowy.
Mamy już I-szą rocznicę rozmowy,
Która przypada na dzień lipcowy?
Zawsze przybywa pamiętnych, tych dat
W moich zapisach, szczęśliwych lat.
Jedna tak bardzo szybko minęła,
Ale, przed następną, nagle stanęła.
Takiej potrzeba chwili,
która życie umili?
Taką można utracić,
Aby poezję wzbogacić.
Ciekawe takie wiersze,
Które są coraz szersze?
Tam wiadomości wiele,
Niektóre już powielę.
Chcę z nich korzystać wytrwale,
Szybko je, teraz mnożę stale.
Gdy mój czas, tak mile ucieka,
Pani na nie, może tak czeka?
Pisząc małe wiersze szachowe,
Do tego posiadam pióro gotowe.
Stworzyłem już, kilka takich wierszy,
Teraz ślę do druku, po raz pierwszy.
11.07.1981 r.

