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Wstęp

Piszę, aby Bóg został ze mną

Poezje Anny Piątek zawsze prowadziĘ nas w stronę dobra, Kźdy
z jei tomików, od debiutanckiego ,W gałązce dloni" ( 1990) po trzy kolei-

ne, był nasycony powagą oraz troską o trwanie milości i piękna.Jednak

wiersze prezentowane w niniejszym tomiku zabierają nas w szczególną

wędrówkg bowiem wszystkie kierują nasze spojrzenie ku górze. Poet-

ka, odslaniając przed nami wnętrza swej lirycznej konfesjł wciążpatrzy

,,polad",Zdecydowanie odsuwa na bok trywialność, chaos i nadmiar, by

w poeĘcko zdobytej chwili ciszy dawać przyklady wiary w to, że wszyst-

ko, co ważrre, jest gdzieś wyżej.

Wiersze w Ęm tomiku są efektem zapisywania szczególnych chwil

kontaktu z wartościami wyższymi, ale objawia się w nich nie tylko za-

chwyt, ale i bolesna akceptacja świata. To Ńc, że raz po raz prześwitu-

ią tutai ślady obecności Boga; poetka wie, że aby w życiu wyrazić się

w pelni, trzrbatakże Boga obdarować. Obdarowywanie Stwórcy jest tu-

taj aktem wielkiego oddania; wiersze pokazują, że ożywialie i ponowne

nazywarrie rozmaiĘh syfuacji świętowania jest trudnym obowiązkiem,

ale i zobowiązarriem, Wysiłekprzyzywania i uobecniania sacrum przyno-

si wszakże spełIrierrie w wytęsknionej, clroć chwilowej wspólrrocie.

Myliłby się ktoś sądząc, że takie ,,czyhanić'na chwile odświętne jest

latwe iwynika z nadmiaru czasu. Proces twórczynie jest dlapoetki łatwy,

to czas, który,ruderza kopytami w serce" i boli. Postawa twórcza wymaga

autentyzmu; by pisać o wielkiej rradziei przez kilkanaście lat - a z takiego

czasu pochodzą prezentowane futaj wiersze - trzeba czegoś więcej niż

Ęlko chęci napisaniawiersza. Aby otworzf się na nieskończorrość Boga,

czasu, pamięci i śmierci, trzeba sięgnąć do sanrych podstaw własnej syfu-

acji egzystencjalnej. Wówczas niewidzia|ne i to, co uwidacznia się w na-

szych działaniaĄ stapia się w jed no, twolząc hrycztry wyraz. Prywatny,

lirycznykonfesjonał staje się wówczas prywatnym światem zbudowanym

z własrrej autentyczności.
Poetka swoje rozmowy z wiecznością prowadzi nie Ęlko w zaciszu

domowym. Co ciekawe, takim miejscem spo&ania z _ acrum i wymia-

rem wieczności iest przyroda. Niebo okaĄe się być zakl,stią a świat



wielkim oltarzęnr, któremu patronuje Jan Paweł 1I, Madonna śnieżna

i Madonna kwietna, zakażĘll;'razem przybranaw inne szaĘ, o krżdei
porze roku inaczei ozdabiaiąca świat. Zatem świat tei poezji jest bardzo
polski i osadzony w tradycji. Częsio rodzi się w nim potrzeba dziękcry,
nienia za to, co najprostsze:. za kolorylaokusów i ulewę żółĘń forsycii

- piękno bowiem jest fuĘ łączone z acrum i dobrem.
Radości bycia u siebie, wśród Ęwych kolońw latą pól i cieŃ nai

bliższycĘ nie przysłania w tomiku motyw pożtgnania i wspominenia

umykaiącego życia. Refleksje nad kolejami losu, mimo iż czynione
z perspektywy finału życia, świadomego dochodzenia do kesu więdzy
o sobie i cza ią są pełne wiary w śens pizeżytej ze światem przygady,
Choć znaki z przeszłości wci{ż poetce ,zńiegłją drogę" i Ęcie zdaje

się ciągĘm dramatem, w którym ziemia usuwa się spod nóg, poetka

trm wyżei i dalej się5a spojrzeniem. W ten sposób odnio i wetlnętrzne
?wycię two nad codzienną trywialnością wspólczesności. Może więc
i formulować ostrzeżeńą by(my zbyt ą,bko nie pozbywali się swojego

metafizycznego w}T)o aże.nia: poetka wie, jak trudno ż7ie się upadĘm
aniotom, z tęsknoty co chwilę potyĘącym się o wlasne serce,

Po lekfurze ,Prywatnego konfesjonanr- Anny Piątek możemy być za-

tem pewni:warto wciążwypetrywać kogoś, ktownajtrudnieisz;lch chwi
lach pozwoli nam,,iść dalej",..

MarekPieniążik
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Biała kartka i moje myśli

Pochylam głowę nad pustynią wiersza
nie wiem dlaczego myślą sięgam nieba

i rragle czuję jak w rrbogie rymy
muza koloru do puenty dolewa

Spod tajemrricy zanrkrriętej w szkatule

świat mój bajecaly otwieram na oścież
w nim pierwsza raclość i pierwsze w nim bóle
i drogr prosta jak codzienrly pacierz

Posłuszrra deszczonr i zamglonej szybie
zm}ĄMan w pośpiechu resztki codzienrrości
liryczrrym światłenr wypełrriam pragnierrie

by doirzewało o\łr'ocem miłości



Bogatsza

O jedną zmarszczkę
powtarzam swój

codzienny pacierz
czas
jakkoń

uderza kopytami w serce

wpatrzona w bezmiar
jak na dłoni
widzę w liściach
rozbrykane słońce

i kamień
który zasnął ze zmęczenia

Czas

Kurczy się

do rozmiatu ziarenka piachu
ajeszcze
zabiera ze sobą
dni ciężkie jak kamienie

Tylko
jedno słowo pozostawia do zapamiętania
i
tę chwilę która
opada poza światło źrenic

10 tI



Dojrzewam chwilą

Nie mam już marzeń
mam tylko zlrldzenia
i ciszę taką
co śpiewa jak z nut
życie podniecam
jeszcze Bożą iskrą
dojrzewam chwilą pachnącą jakmiód
i chociaż w sercu

mam codzienne święto

pieczęcią świtu otwieram swój dzień

pamiętam o Ęch
co byli przede mną
i że kochali na pewno to wiem

Co będzie z nami
gdy ucichnie wszystko
nie będzie jutra

nie zaśpiewa las

ktoś zgasi światło

stanie obok - blisko
snem popĘniemy daleko do gwiazd

Dam Ci
lato z rubinamiwiśni
i słonecznik
i pogodne myśli
dam Ci
jabłko oblane rumieńcem
wrazznadzieją
byś slońca miała więcej

dam Ci
ciszę białą iak zawilce
za to skrzydło

co niebo koĘsze /

72 13



Dom

Gdzieś na końcu
moiej ulicy
zapalona latarnia
rozprasza lęk łvyob,raźni
świato praenika chrrrrrę zło,tychli ci
i-
odciśnięĘ w moim sercu obraz
stól
z okruchami nadziei
i doryk najcieplejszej dłoni

I(witnąca świeca trwaRia

Za oknę,rrr świat młody - wiosenny

świergot ptzm,ika cisł,ą pod obtokiem

słońee kaskaĄ bukietów oble.ła gałęzie

wiosna w nĘotliwpn ogrodzie

kwiatówznawymowę
zarlziwiaj ą nadmiarcur piękna

żoŃile - pęĘ ą z zazdrości

niezapomin_aJka * nie zapomnij o rrlnie

w różymiłość płonie

bo miłość iak dziewczyna podobna dowlosny
lilia - skromn ość znacry
irys - zamyślenie
a jakochamkonwalie
gdy płacą wspońnieniern

1,4 15



moja kruchość
zatrzymarta w paj ęczynie światła
jest chwilą w testamencie życia

wracam
do osypanych bielą ogrodów
jak do domu
po długiej podróży
w powiewnej sukience lata

zĘlwam stokrotki
rozsypane w modlitewniku łąki
tamte
wspornnienia
z zapachem maciejki
rozbiegĘ się

za progiem wieczoru

Moja miłość

Mężowi

Wyszła z plomienia kwitnącej jabłoni

zapaliła słońce w ogrodachWerony
jak perła z rozchylonej muszli

bĘsnęła nadzieją gorącego lata

za zieloną furtką
ogrzewając marzenia romanĘcznej chwili

tylko cisza na zdeptanej polanie

zakwitła fi ołkowym cieniem

koĘsana westchnieniem
zasnęła.,,

jakkamień bez kamienne) siĘ

76 77



Na progu ciszy

Niepokorna jakwiatr
drżę ostatnim liściem
na strunach jesiennej harfy
oniemiala krzykiem myśli
pochylam się nad białą
koniczyną wiersza

zaplątana w pajęczynę światła
bogatsza o kolejną zmarczczĘ
dojrzewam owocem ciężkim od grzechu
obnażona jak orzech
opadam w kulistość
Twoich dłoŃ
ziemio

Nie ma iuż tego domu
z niebem
i koĘsanką świerszcza

dziewczynek boso biegających do szkoĘ
chłopaków z żabami wkieszeniach

i nie ma już tej łąki
z czterolistną koniczyną
i lata już nie ma

Zniknęło
za chwiejącą się furtką
Dlaczego
zabiegają mi drogę

te nieszczególne znaki?

18 19
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Po latach

Na tamtej ścieżce wydeptanej życiem
zostawiamy skarby j ak marzenie

naszą miłość troski i nadzieje

nasze drzewo z rczloĘ sĘm cieniem

podaj rękę i dalej mnie prowadź
bez pośpiechu w nieznane jutro

tam gdzie cisza zielona nad wodą
tam gdzie kwiaty - nie może być smutno

teraz lepiej - dojrzalej rozumiem
tamte wiosny w różowych stokrotkach
gdybym mogł a raz jeszcze je przeży ć

to lepszego od Ciebie nie spotkam

Prośba

Któregoś dnia
świat zasĘgniewoczach
i
przyjdzie stanąć w twarząw Łwarz

zawstydzona nagim istnieniem

zawsze niedojrzala
boję się Twojego gniewu
wiem że to musi się stać

tylko
ten strach za plecami

nie gaś światła

zaczekaj do jutra

20 27



Tobie

W moim sercu zielony wodotrysk
cisza kwitnie wezbranym zachwytem
wiosna do nas przemawia kwiatami
jak cudownie nad ranem - gdy
dnłronią słowiki
kasztany różowieją w kąpieli poranka
zajęte mafurami dojrzewają poematem
wieszcza
szakają,}t{zgótz ZielonycH tudowłosej Ani
a ja wracam pamięciąw dalekie

,rPrzedwiośnie"
skąd echo niesie dla nas pocieszenie
bo gdy jesień nadejdzie z nią smutki
i deszcze
niech Ci się prryśni lato

i chruśniakleśmiana

ż2

Wieczór

zza froletow Ą zaslony nieba
wyszedl księzyc
stanąl
w srebrzystej poświacie
tajemnicy
rozsypńgwiazdy

iedna spadla prosto
wmój sen

23



zamiast listu

Zbyszkowi

Na mapie świata
wśródwód oceanu
maleńka wyspa jak listek opłatka
na betlejemski ej ścieżce
szukam anioła
pielgrzyma ziemi obiecanej

przepełniona strachem
gdzieś w pośpiechu zgubiłam
tajemnicę Krryża

z przęseł w iary mo dlitewną silą
buduję most nadziei
z błaganiem...
o szczęśliwy powrót
czekam synku

na progu stajenki

Zapisane,w sercu

Serce to ogród mój zaczarowarLy

wnim pierwszy zachwytw oczach zgasł niewinny

lato odeszło gdzieś wnieznane strony

czas pozamieniał tamten świat na inny

a jeszcze wczoraj było tak słonecznie
w świetle dostrzeglam zmierzch na Twojej twarzy

niech nas od złego Opatrzności chronią

bo nikt z nas nie wie - co iutro się zdarzy

prostuję ścieżki od wschodu po zachód

by nie pobłądzić w codziennej gonitwie
pamięć maluję ciepłą strofą wiersza

zginam kolana w wieczornej modlitwie

cisza grudniowa i bialo dokoła
nie tracę wiary gdy robi się ciemno

w chwilach zwątpienia wzrokiem sięgam nieba

choć czasem nie wiem

czyBógchce być ze mną

25
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Auschwitz-Birkenau
Pamięci ofi ar O święcimia

Motto: ,,Cisza...
jakciężko.,.
byle do rana".,.

Andrzej Zaniewski

Matko Oświęcimska - Madonno
w aureoli kolczastego drufu
prowadź
procesją Narodów świata do miejsca

gdzie cisza otwarta jak rana
gdzie ściana śmierci czerwona jak ogień
Wzyczy przerńeniem
serce dziecka zmiażdżone butem esesmana
zakrzeplo gwiazdągdzieś na Ęe nieba
Na trm cmentarzu polska brzoza
Wryczyjęzykami świata

,,Nie odlafuj Krzyku"
żałobna świeca płacze nad modlitwą
za strach

zaból
za winy i przebaczenie

Arko prcichów

źrenico historii
ocal od zapomnienia
abynigdywięcej

Biegnę do Ciebie Matko

Matko Boska - z przydrożnej kapliczki
jak cicho w Twym konfesjonale
paciorki bólu zasĘgają kroplami

bursztynowej sosny
Arko - pełna łaŃi
ucisz burzę niepokoju

Ma&o - Pocieszycielko strapionych
jak smutno gdy obojętność
krzepnie w lodowatrm sercu

pocĘl się nad klęczącą na bruku Marią
proszącą o wsparcie dla umierającego

nabiałaczkę synka
odgarnij chmurę b ezsilności

Matko Boska - uwielbiana Pieśnią

wwierszach Ewangelii
biegnę do Ciebie majową litanią

z rozbieloną gałązką tarniny

rosą strząśniętą z różńca tozmodlonej łąki

pnemyj zmęczafie oczy

Madonno -Przydrożla
z ikonyludowego arty ty
zapal ogień w kominku nadziei

ogrzej wiarą dom naszego czasu

prowadź kalwaryjskimi dróżkami
prosto pod Tajemnicę Krryr^

29



Do Zielnej

CiepĘkrajobraz - ląkapełna śpiewu
stół widnokręgu pod kopulą nieba
para dmuchawców - Matko rozchodników
przystań w tarninach sekundą wesela

między kaczeńcem a szmerem strumyka
kropidlem świada pobłogoslaw miody
na czarĘ wiary przepis daj z zielrrika
by słońcem byĘwporę niepogody
na moich oczach przelatują cienie
zielonych godzin i zmierzchów osłona

wystarczy chwila zamyślenia w ciszy
aĘ nie wątpić że wszystko jest ponad

,ł

,!

Drogą po Alleluja

Jest taka cisza głęboka
przybita do Krzyżowej Drogi
jest taki świt
co rozkwita różową hortensją
delikatną
jakMaryjna chusta

i kamień co przemówiłMiłością
gdy dzwon rozdzwania Wielkanocną Niedzielę
a Ty przychod zisz tak zwyczajnie
z czerwoną chorągiewką w dłoni
wierzbowe bazie
siadają na Twoich kolanach
i caĘświat śpiewa

,Wesoty nam dziś nastał dzien"

tylko
w tłumie zagubiorry Tomasz
nie wierzy
że widzisz go Panie
oi Tomaszu!

,ł
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Matce Boskiej Serdecznei

Matko Boska Serdeczna

Moja Połaniecka
zTobąidęprzezżycie
odmałego dziecka
Wkomunijnej sukience
odświętnie ubrana
szłam z mamą do kościoła
na mszę świętą z rana

Matko BoskaWojenna
gdzieś w schronie pod lasem
zgubiłam modlitewnik
i mój święty obrazek
Matko BoskaWojenna

- sanitariuszko
Tyś balsamem na rany
sny otulasz poduszką
I choć lata minęĘ
zabliźniĘ się rany
tylko krĄ- co jestwe mnie
Twoim ptaszczem odziany

Matka Boska Olkuska

Pocieszycielko - z osiedlowej kapliczki
biała melodio łąkowei litanii
ciszą błękitną złocisz niezapominajki
fiołek fioletem wpisanyw trawę
wchodzi w światło rodzącej się chwili
Panienko w niebieskiej sukience
mówię do Ciebie szeptem
by słowa nie stoczyĘ się pod drzwi
za którynri ciemno,..
ucisz we mnie burzę niepokoju

ścieżko - mojej Fatimy

32 33



Matko Nieustaj ącej Pomocy

Wybacz mi proszę chwile zwątpień

kamienie grzechów - brudne myśli

blękitną chustą zasloń cienie
na rnoją ścieżkę światło wyślij

olśniewająca biel Miłości
ibalsam Twoich ciepłych spojrzeń
pozwala Matko mi odnaleźć
wiarę i drogę moich dążeń

a jeśli czasem grzechem zranię
zasmucę Twoje święte serce

to przebaczwiny na dobranoc
gdy przed obliczem TĘm uklęknę

34



Modlitwa

Boże nadziei
w drodze do światła promieńejesz
kropląwina i okruchem ctrleba

w Twoim drzewie gałęzie ramion
p r ry garniają ciszę Hę czącą na bezdro żu

Bożerozpaczy
zetrzyj slonągwiazdę
z niewinnego policzka
zapal światło nad chmurą bezradności
Boże głodujących
przyvłróć modlitwę codzienn ej pracy

przebacz słabości zaciśniętej dloni
bo świat terazniejszy
czarny od woien
zakłamari i skargiw nicość się kruszy

wysłuchaj
przebacz
ocal od zaglady
Prosimy Cię Panie

Moje anioty

Pogubione w miłości
odfrunęĘ od siebie w przeciwne trony
jeden
gdzieś na Lazurowym Wybrzeżu
z utrąconym skrzydłem oczekuje przypływu
drugi
pod niebem Hamburga
godziny przelicza na euro
jak spłoszone wróble
szukają okruchów na obcej ziemi
każdej nocy
nadsłuchują trzepotu skrzydeł
Aniele Boży stróżu moich ptaków
p tzy pr ow adź ze zblądzo nej dr o gs

na ścieżkę oświetloną nadzieją
dopilnuj
by w pośpiechu nie potknęły się
o własne serce

36 37



Ojcu
Maksymilianowi Marii I(olb emu

.,. i po co było wracać z Nagasaki

w ten ogień
gdzie rozwścieczone bestie

potargały Twój franciszkański habit

po którym
serce z pokorą baranka

przyjęlo głodową śmierć
w imię Miłości
litanią westchnień
pokonywałeś zwątpienie

,,Ojcze czemllś mnie opuścił"
W zachodzie gasnącej gromnicy
Zielnaotworzyła niebo
podJej stopy złożyłeś dorodny klos
7,wiastowania nadziei

Pejzażz ciszą

IGpłanka pob ożnych skowronków
i słonecznej łąki
cicha obecność - pełna zapachu
sypie światło wprocesję gałęzi
w nostalgicznym obrazie jesieni
spotkałam ją klęczącą
po d przydrożnym drzewem
gdzie Frasobliwy blogoslawi
cztery strony świata
i rozdaje światom różowy uśmiech

Jego stopy ogrzałam pocałunkiem wiary
a łza - cicha jak cisza
spadła gwiazdą w liliowe wrzosy

38



Podziękowanie

Dziękl:jęzaźdźbło
od którego wiara się zaczyna
za dzien dhńszy od dnia najkrótszego

za biedronkę
co wyszła z ukrycia
za krokusy
co w górę strzelają na wiwat
ażforsycjażółci ulewa z zazdrości
za chustę łąki i nitki pajęcze

izato
żepowracasz jeszcze

Powiedziałeś -Ja jestem drogą
a ta droga
jest światlem życia
i nadzieją nieba
Ty wszystko wiesz najlepiej
nawet
to jakbardzo Cię kocham
Zar'irr'
przyjdzie kostllsia z wizytą
jeszcze niejeden raz upadnę
a Ty mnie podniesiesz
Ojcze
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Przyrzeczenie
preludium

Tam gdzie świt
miia się z gwiazdami
i zarza różovłieje w zakrystii nieba
rozbudzonyporanek
pĘnieArką Przymierza
i na progu dnia
zostawia ś,wiatło,w.oku

i czas na drogę

przy której

kamień porośnięĘ mchem
wskaĄe kierunek
Tylko
bez Twojej zgodyPanie
nie mogę iść dalej

Ojcu Świętanulanawi Pawtowi lI

Twoje.okno otwarte na oścież
pełne blasku nadziei i chwaĘ
Twym imieniem zaczynam modlitwę
gdydzień wstaje od Boga mi dany
Nauczleś mnie kochać i cierpieć
i p r zeb aczać mądrością bliźniemu
gdywpotrzebie Cię szukam amotna
odnajduję swą ścieżkę do celu
Ojcze Święty- Pasterzu nasz drogi
pĘniesz ciszą gdzieś z nieba do ziemi
Twoja Barkawciąż czeka na brzegrr
my tej Barki już nie opuścimy
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Święcenie wianków

W polu cicho jak w zamkniętym wierszu
cicha miedza i samotna grusza
w gó r ze davo nnik wyd zw ania p acier ze

rośnie słońcem utęskniona dusza

gdzie to miejsce co niebo przerasta

gdzie to źró dło z nieztnąconą wodą

gdzie ta cisza co otwiera we mnie
tamte lata z matczyną pogodą
znówz dalekapowracam do domu
połanieckie zbieram macierzanki
razem z Tob1 idę do kościoła
by poświęcić uplecione wianki

Wwitrażach jesieni

Wczoraj niebo bylo bezchmurne
a dzisiaj pietwszyliśćz drzewa opadł
wczoraj jeszcze wysokie południe
a jlżżal o wrzosy się otarł
las mosiądzem zloci galęzie
p ejzaży sta rdzawy ch odcieni
btękit zŃrył welnianą chustą
trochę słońca chowa wkieszeni
pod krużgankami złotej reneĘ
usiadł graj ek spóźnionych świerszczy
z pełnym koszem martwej nafury
dzień na brzegu przystanął bledszy
w ty m pejzażu zamglonej ciszy
spod nadziei prrymknięĘch powiek
z fioletowym cieniem przynodze
idzie szary jesienny człowiek
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KKK-
Gwiazda
betlejemska
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Białe święta

Białe pola zimowe
białe szronu korniki
białe kwiaty na szybach

srebrne świerków gałązki

białe skrzydła aniołów
wbiałej pieluszce kolęda
biały opłatekw dloniach
niosą grudniowe święta

biaĘ obrus na stole

nawianeczku Dziecią&o
dzwonią szczęścia skowronki
Bóg przychodzi jak słonko

Boze Narodzenie

Za oknem
biała śnieżna cisza
napełnia spokojem moje zamyślenie
już pierwsza uklękła na grudniowej szybie
w kolorach witrażu ukrywa tęskne myśli
co biegną daleko
i niebo słucha jak kolęduje moje serce
Noc święta gorąca od Milości
rozpromieniona Cudem Bożego Narodzenia
cicha i krucha

iak oplatek w drżącej dloni
której nie można zapomnieć
Idę samotna
w mr oźną zawiei nawałnicę
by łzę jak gwiazdę złożyć
wmoimBetlejem
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Cicha Noc

Gw iazdy r ozdzwoniły nieb o

anielską rapsodią
Matka Niemowlę owija pieluszką
,.,i Słowo
co Ciałem w majestacie bieli
nowym zakwitlo życiem
po ziemi zasłanej
biĄm płótnem śniegu

cicha kolęda niesie kaganek nadziei
tym
co za chlebem
gdzieś się zapodzieb
nagle,..

w słuchawce ciepĘ głos z daleka
ogrzał zasmucone serce
cisza
promieniala w witrażach światła

tylko
westchnienie pokorne jak sen
pochyliło się nad Stajenką

Najcichsza kolęda

Cisza bieli zimowego czaru
opromienia Glorię dwuĘsięczny grudzień
wieczór - ciepĘ jakpojednanie
niebo złoci betlejemską Chwałą
ogrzewa Dzieciątko radosną kolędą
i zeszli się pastuszkowie
do szopy gdzie - Ciało
by okruszki słowa dzielić między swymi
aia
szukam tej nocy zagubionych aniołów
którym
milość serca zasypala śniegiem
niewiem
jak wyciszyć ten żal
którywe mnie dzwoni
by nie spłoszl nadziei
co przychodzi do nas
zawsze od Stajenki
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Śnieznej Madonnie

Zimowy pejzń - posrebrzone drzewa
sosna coś szepce do ucha wieczoru
w zielonych świerkach wiatr kolędy śpiewa
igwiazdy dzwonią na chwałę aniołom
droga przede mną zasypana ciszą
struny potrąca mrozu srebrna lira
serce jak płomień w jesiennym zachodzie
gaśnie jak czasu zapomniana chwila
za horyzontem dalekie Betlejem
jeszcze gdzieś w oknie zapalone światło
jeszcze nadzieja w wyblaklej Ikonie
by dla mnie miejsca wJej sercu nie braklo
wszystko się koriczy co dobre na ziemi
wszystkie tęsknoĘ i szczęścia rubiny
tylko w tej drodze która biegnie w jutro
Madorrna z Dzieciątkiem dodaje mi sily

Wigilia 1999 r.

Na szybie pierwsza
zakwitła witrażem
Noc pieluszką otuliła miłość
i
to co niepojęte
na nowo zadziwia.,.
wieczór dzielony słowem
łamie się wzruszeniem
serce plastrem miodu
zalepia puste miejsce
i tamto Betlejem...
pod przymkniętą powieką
grudniowy pejzaż z chochołem
dziecko wtulone w matczyny podołek
zasypia z koĘsanką
dziadkowej kantyczki
,,Oj Maluśki Maluśki Maluśki..."
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Wigilia 2010 r.

Zapatrzona w migotliwy promyk
wypatruję ścieżki
gdzieś na końcu świata
sama - samiutka
bo Ciebie już nie ma
choć
czrljęTwą obecność
iwiem
że czekasz na mnie
gdzieś na krańcu nieba
u nas zima
i biało dokoła
zadymka przed progiem
i zadymka w sercu
awizbie pustka
głucha jakkamień
niewiem
jak przełamać ciszę
rozlaną na dnie łzy

Wigilia }OIL r.

Ten
wieczór spĘnął na ziemię
w ciepĘch kolorach światła
nadzieję
zwinąl w pieluszkę Miłości
zostawił słowo
by serce nie pękło
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Matee

Drogazasyęana
i zegu już datknąl wieczoru
gdyza oknern,gwiaada
i
tą cisaą
przelanłinaiak otowo
co nad dnem.no,ey
Spadagrriazda

e.fil żśtzĄ
żabłą,kany arriol
t"ay ją

na betleięrnską śeieulę

IĄ/igiliina śrvieca

Gru dniorłe okno roziskrzyĘ gwiazdy
qłślą o grzewam BeĄ errt Hil"tŃurga
w dłoni opłatek i lza i westchnimio
i Oni co odeszli z terntego podrńrkł
pańną śwĘtami galązki świerkowe
wlińejstojence. 7nB ź,,y igro&i
niezmienno jasność Ctchei ŚwĘĘ Noey
topnieją serca gdy na ś!ńąt przyihodzi
i znórłl aąpalarn wigiliią świeca
q,le w jej blasku - mądrłj prostei treści
wieegór otrrlarn pieluszĘ kolęĄ
łż cale Niebo gwiazdami szeleści
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