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W szept zasłuehana

Zamyślenie

Przemijanie

Już zmierzch odgradza pogodę pajęczyn
Wrześniowe lato znów dojrzewa w sadzie
Przybladłe smutki chłód odmierza co dzień
I stygnie cisza w cierpliwym bezładzie

Polami mgły się ścielą
Dębowy liśćsię czerwieni

W słońca witrażach fioletu niepokój

Odloty, wfzosy, niemych liściskarga
Kolory lata przepaliła w popiół
Powoli gasnąc łąk kwitnących gwiazda

Złocisł,ytka gobelin
Misterna ręka jesieni

Srebrzy się babie lato

I znów

spadają kasztany

W szeleście pożółkłychliści
Żal lata nieopisany
Sennie drzemiące drzewa
Jakby przestały oddychać
W zielonych gubionych sercach
Nawet westehnień nie słychać
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paźdzternlk

**
pełne §ytości słońca .i,zadumy
stoją stogi w jesiennym pejzażu,
i miedza zasypąna ciszą ulęgałek
i jest gdzieśoknó szare od zmlerzehu
co kropel szeptanie zamienia w różaniec
kiedyś

osłonecznioną niedzielą
zostawiło niedokończony uśmiech

*ą,Bq

zasnuty w eiszę senny.las
rozsypał żoto października
w czerwieni dębów zastygl caae
w odcieniaeh brązów lato zrrtka

w r,dzawych Jesionach, ż6łctbtń.z
jesi,enny §mutek, w szalu- mgły
eicho spadają drżące, liście
jak bezpowrotne nasze §ny

Droga do drzwi
Gwiazdy muzyką sypnęły z wysoka

Już okna pełne migotliwych świerszczy
śniegpieścidełkoowija w pieluszki
Biało dokoła świat zdaje się lepszy

Wieczór za progiem pobratał się z mrozem
Jakże daleko do tamtej stajenki
Do tych pasterzy, co odeszli w ciszę
Do tamtej gvriazdy co w zasięgu ręki
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Grudniowy wieczór
Białe płatki wirują, kołujt

Ziemia drzemie pod kożuehem śniegu

Krzak różany wtulony po uszy
Śpi spokojnie w chocholim kołnierzu
Tylko świerkizielonosrebrzyste

Patrzą w niebo z głęboką zadumą
By wraz z pierwszą co błyśnieo zmroku
§zumieć cicho ,,Lulajże Jezuniu"
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Pasterka

§en ziemi

Nawiało śniegu pod drzwi chaty
Mróz pod butami tęgi bzeszczy
Z komina dym nad dachem pełznie
W oknach mrugają ciepło świeczki

Miękko sr.,eleszczą ptrąte płatki
I kwiaty ,§zronu w krąg się bi,elą
zrrierucłlorniała w ibi,ałej ciszy

Sagan grzybowej w progu pachnie
Uszka do barszczu wpadły z pluskiem
Karp na patelni się rumieni
Dymią na misie z makiem kluski

Znów pod pu,chową śp{pośc,ielą

Milczący las sermie drzernie

Zielonym świelkiems,zepce wiatr
Że w rmałe s,erca przebiśniegów
Już pierwszy żoty prornień wpadł

Stół jak r:ninistrant w białej komży
Przyjął już siano i opłatek
Ze wzrusze^ łza się w oku kręci
I tak rodzinnie pod tym dachem
,,Wśród nocnej ciszy" głos się niesie
Północ gwiazdami bile w dzwony
Pasterze biegną do stajenki
Gdzie leży Nowonarodzony
Olkugz, grudulęń 198? r,
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Przebiśniegi

przedwiośnie

Białe świer,szcze przedwid,nria podzwaniają cicho
Przetraźone biełodcią wyjrzały srpod riniegu

Tylko paifzeć

Nąpełnione po bruegr delikatną worrĘ
Zapalają kąganki w malcowym pacierzu

- krzy,knie zie.teń
Tirąwy rosami ząmi€tocą
Błę,hirtne ,wraź;lrri .nad

Iiaczeńce ,brze$

vłc,darni

rek

:

porłocą

Ziełony cień osnuj,e drzewa
I pta]k pod niebo trel za,rriesie
A z zapatłzłrią kwietnych sadów
Zntenacl<a się wyc}tyli jesjeń

,i

f,
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W szeBt

Eadość

Ziełleń rkrzy,kłręłavproęt niiepoptrzeźBn:ie
&ie,lą zrrów śpiqwastarY sad w;iśn{ołwy
Weąu,s irnuzy,il<ę ;xae[evra po, niebie

tqpmigją śuliegioocraa oieplej
zirrna rłoielu w dal oo tobu
wgso&g tpafuw się sfialtetka

i ziemia budzi się

za§luchan€]

1 osąa]ernńa

zó snu

aź pq za§rr0t głowy

'Wńatr się w gałąąBń zanŃ1111111111111łał dy§rrefurie
lM gąept zras&łichana przysńanręłarn łłreienirt
cir§ua taó€t,nną prź6ni[eB głghoklość
I w§zy§tnśle drtewą rłłobpo'!nd€niu

naa jesaeze.spojrgę w toń zielołrą
ną obldk ia§ny, Ąilłodę czy§tą
nEicieffię oley §we zmęaaorĘ

mdoścĘłv .lcwiańa,cłl ąów rodrwitłą
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Iil powodzi
po zirpie ąrli śładu
zi,erleń.do rtĘ się kłarda
zaflrwitły tulirparry

wĘtr

.

senu,trlrii ponoagaĘxi]ał

pozduvaixeił,rńę s!łqĄ§B$xek

§§zy §zerrej .otrprienarn
,w

ę€Foduie

.p.ełr:rrrr, słoń§a

radosną ciszę zbieocam

światła

W gnłęaiaoh ,eona,z więcej śvłiatl"a
Wiatr rozezesuje grzywy zbóż
I jakby zocz|a mgła opadła
Świat poiąs,krawiiał wezerą

i wńłuż

Caa,s wi,olinqv/y klu,ąz odrralazł
Ś.pi,ewrre str,umy*d spęd,za z gór

Wszynt[*ie się ntlty ghięgt} naraz
I npłwą pieśń wtóotuje.chór
Boeiran kołnrje nad łąkryni
W,moknadłach hitpi ąabi skrzelr
Ct§za stanęła nąd brz,ęgarni
olch roamodlorrry,ch słychać szept
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,,żnóu wraca wżasną

pfżeeżte ufąca aaińe"
argI}i;unt KTa§iń§ki

Niebo błękitne zieleń śnłrieźa
Ptak się wiośłliarrązanńósł prieśnią
Ta sa,ma śoleżka,łavłkąśliwa
I biały obłok na,d eąe,re§rl,ią
W otwartyrn ofiqlie drień 1nzystanął
Pa.trry i oozorn ,nie drowierza
Jak w drnĘ słońaa ,pły_,rrą modły

obsypana różowym kwieciem
jegt

ządurnie lata
brzemignna
- w
c}ryli czoło
, przed jesienią

by ta przyjęła
owoc jej wiQ§gnnego

sekretu

Leca nie pojrnuj€ §łów pąg(er,za
Nie rniem kto bardaiej za,dzirniony
Motyil W c.zereśłriiźrń,vriaĘ czy !a?
Ktośfqrt&ą Ńrzypnął rłieprtpzony
I:zrnĘioĘ aisą w śr,odkłrdnia

fl

fl
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Gałązka wiśni
Wiatr gąłązlrą wiśni zatrzepotał,
ZmącLł eiszę zamyślonych kwiątów,

wjęzedł z płornienia

Biały obłok spadających płatków.

światłemzasypał
poodmykał serca

A nąd aiemą sieho zawirował

Drgają cienie

i

cośszepeą liście,

świeżyoddech grą w słgn€cznyqt pyle.
B,ój owa.dów kołuje nad kwieciern.
I radośei i tęsknoty tyle.

krviąty biatre,
Minie wiosna
- spadną zawiśnie.
parne lato w powietrzu

barwne'rozwiĘć chwile'

Ęki

potem

z jaśminem pogwarzył radośnie
śrłrieczkikasztanów pogasił
Ę
dumny' jak paw
od§zedł

z kukułkami na ramieniu

Słońce pędzlem rozgrzanej czerwieni
Ciemngkrwawo pomaluJę wiśnie.

a.Ę*

j-
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Słońce stanęło na wierzchołkach sosen
I cisza taka że żaden liśćnie drgnie
Serce południa uderza tak rzewnie

Muzyką kwiatów zatajonym głosem
Zdyszane lato przebiegło pół drogi

Woń się strumieniem rozlewa po łące
Orndlałe trawy w wysokiej gorączce
Majaczą sennie modlitewne trwogi
Cienie haftują koronkowe wzory
Jednym tchem wielkim prosząc każdą chwilę

By w deseń lata wpleśćnadziei siłę
Żal przemijania każdej letniej pory
Kwiatów i słońca choćby wieczność trwały
Oczom spragnionym ciągle będzie mało

Noc po kryiomu

,-ż41

Noe
dzieć białgśćpogrzebał

iesienna §zar§ga
i znórp zgasł kominek
nocą wsłuehuję się w §tukot pocĘeń§t
odjeżdżającyeh w nieuchwytne minuty

w popiele wieczoru
nos po kryjomu maluje świat

granatową farbą
aa ścianązegar wrbiia północ
niepol<Ój przegąnia sen

nad ranem

,serce pełne sło.rmianego zapału

moje sny
jak sPłoszone wróble

i

przy€arnia płornień
poduszka w podwinięty rożek
chowa gwlazdy
źreniee uciekają poza przestrreiL
gdzie światłoi ciernność
rórvne mają p!ĘWa
oddala

odiatują
każdy w swcją stronę

-

*§fr.*

§en

w

Zn6w źrebak słońca przebiegł za horyzorrt

Wciąż się spieramy jak wróble o ziarno
Każdy ma swoje pełne prawdy racje
A grymas gniewu jak krzywe zwierciadło
Ośmiesza Ł;watze gasi w oczach światło

I po kryjomu skrada się w ciemności

Wystarczy uśmiech by posklejać niebo
Pozwolić gwiazdom przedłużyćspojrzenie
By w rajską ciszę upadły uległą
I w jedną rozkosz połączyłycienie

Noc mościgniazdo w pościeli wieczoru
Sen przywołuje ogrody dzieciństwa
Za ćmą księżyca biegnie w stronę domu
Ścieżkami które porosły paprocią
Nigdy odnaleźć ńe może ich za dnia
A jakże łatwo odnajduje nocą

-28-

nurtach szarości
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Dom na uboczu

Nottalgia
teraz nasturcja tam

kwitnie

zielenią oplotła płoty
słońce czerwieni doiewa

w kielicby

jaskrawozłote

cisza stanęla
- floksów
pianie
w kipiącej
i zda się słyszeć wyraźnie
kwiatów muzykowanie

południe

iff};'T::?"fi"TTffi
chciałam nasturcji pęk zerwać

pokrzywą rękę

sparzyłam

-30_

zgaszony

z przyigniętą do szyby pustką

i pordzewiałą klamką

której nikt nie podaje ręki

onl
dawno stąd wyszli
i daleko za rrimi dni powszednle
wszystkie swoje dzienne sprawy

zostawiii pod górą wiary

głosy rozeszły się w zapomnienie

T,T;

dawnemu po tym świecie pędzi
""
rozsypanych liści
coraz więcej
coraz bliżej w pochyłośćgałęzi
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,/iie rna j,uż te§o dotlru''
z niebem

i kołysanĘ świerszcza

,dziewczy,rrek bggo
biegnącysh do czkoły
chłopaków z żr.baml w kieszeniach

i

rrie ma już tej łąki

i

tąta

z czterolisĘą koniczyną
jrł*, rrte

znikrręło

mą

.

za chwiejącą się fuńką
dlaczego

zabiegają mi drogę
te nieszczególne znaki?

Dziewezynira

z,lotografii

miała wtedy
pięć lat
i nio wiedziałe

gae.g,o

a.

§lĘ bót

światwirował w ognistym tańcu

by
potem często w środkunocy
plze9ladorrrać ją hukiem,sąmolotó\xl

i

wytresowanym wilczurem

dziś

ć,żą§ do t§rntej

piątki dorysovłał kółko

a oną nie mpże uwg.lnić się
od zakrzepłego w sercu

§tra§hu,

*$a*

1
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Jesienny wieczór

?tdy

ulicę mrok ogarnie
Wieczór latąrnie porozpala
Jąk dobr,ze usiąśćprzy kominku
i słuchać szeptu ,chwil zęgąra
Zaraz się jawi wieśw dolinie
I na uboczu dorn z ogrodem
Widzę Twą postać pochyloną
Niosącą wiadra pełne wody
I łąka w oczach zielenieJe
W zbożu kuropatvr płoche stado

Terkocą koła, pędzą konie

Ludzie po siano vrozem jadą
\M kalejdoskopie złudnych marzeń
Zmieniaią kształty barwne szklełka
W korninku ogień się dopala

Iskrą nadaiei do rnnie zerka

Ze oknem tduąwych liściszelęst
Cicho i pusto dookoła
,powieką gniazdo śeiele
§en pod
Zdawało mi się,.., że ktośwoła

W przedsionku jutra

_3ł_

***
t
na poeĘtku było ntebo

i

zŁote góry

w płomieniaeb rąk tańezyiy inarzenią
a świat wirowaŁ wirował
było tąk Brękuie ał bolało

niebo czyste
qgrgdy vr świeżymluakijaźu

wiatr

podniecony chwilą swawoli w gałęziach
nawet rńe zauważył, źe stoję oboli
a
obiepał do'kończ,yć prgerwąną
tąlrtt€i wiosny roąftowę
gdzia,re!r ta1rr tgrąz fiolki...
w§żniejśge str}Tawy fna na g]owie

zuchwalec

prtolriał §elce,
l
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wyprovradziŁ ctę w

pqtre
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plnną a skorpionem
waga rzuca na szale

pokorę liścii wrzeciono nadziel
pora niskiego słońca
zamglonej szyby

wiatr

w zgrzebnej koszuli ponagla rumaka
nie ma odwrotul
a we mnie
niepokój świerszcza
ściemniasię *
a jeszcze tyle do zrobienią

;38

*

jaka była _- nie wiem
wielka prawdziwa niedorzeczna

pomiędzy

i

*

-

wariatka

jak nieośmielone słońce

szukała wiosny na polanach dłoni
pomiędzy słowem a milczeniem
oczekiwała gołębia
przyfrunęły zimorodki z nieoczekiwanej strony
w drodze do siebie gubiła marzenia
podglądając czystośćśniegu
podobno się zestarzała
ktośpowiedział:
że mieszka teraz w gołębniku wnuka
między trzecim a piątym piętrem
i rozwiesza pieluszki śmiechu
rla §kakance wielobarwnej tęczy

*39-

Czas

oczekiwanie
pisklęta wyfrunęły z gniazda
lecą przed siebie młodym 1otąn
Boże
- broń
3by życie nie podclęło im skrzydei
serce zwleka

rok za rokiem dalej
choć w zasięgu dnia ciepłe §trony

cisza
w półmroku śwlecyblask truchleje
za ścianąkukułka wypadłą z klatki

wykukała pasterkę

kurczy się

do rozmiaru ziarenka piasku

a jeszcze

aabiere ze sobą

dni ciężkie jak karnienie
tylko

jedno słowo pozostawia do zapamiętania

i

tę chwilę która
opada poza światłoźtenic

w szeleŚcię €vriazd,

taka tęsknośćdo przębiśniegów

może nadlecą

§dy piopnieją śniegi

-40-
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§amotność

dopadła rnnie pod wieczól

odarta z uśrniechu

jej poryw nić ma ujścia

'

:

Gra

J

mierząc siły
składam i łqzkładam,

jej namiętny wachlarz

i chŃ

rviem

źe to,,patykiem na,wodzie
to żyć bez ńej, trudno

ł,{l *

,

uderza

i

boli jak zadraśnlęeie skóry

jej fioletowy cień
przerasta ciszę
może uda się do niej przyzułyezaić.,.

o

{§,*_

zwieraenia
posłuchaj

kiedyś w moich gałęzlach
tuliły się ptaki

aia

nie pgzwoliłam,wichrom
łamać ich mieszkań
to było kiedyś
a dziśstoję w twoim pokoju

i

opierasz Ra ,rnnje ręce

i

poehylasz w zadumie głowę

Bez tytułu
dałam ci
cząstką jabłką

i cierpką
i bajki na dobranoc
i m-ądrośćprzebaczenia
barwną

na śeieżcena§żś,g§ domu

odnajdziesz wszystkie. pory roku

i

nieobecną gwiazdę

tylko w biegu
nie potknij się o wła§ne serce

tracisz czy zyskujesz wiarę?

I
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Puste ręce
cieplejsza o twoje ciepło
jeszcze
należę do pejzażu z piaszczystą drogą
i pobladłym niebem
choć

przychylnośćjabłoni
cotaz ciężsr-a od światła
choć

*
Matce

zapatrzona w białe łąki
z kruehą gwiazdą w dłoni
czekasz

na światłoco wypełnia spokój

na słowo
by

-

co ciałem

z rozłupanej pestki wyłuskuję

mógł się narodzić Człowiek

potem

niepokoju pełna
zachowaj od złego

kolejną zadumę

i

złudzenie

zostają mi tylko
puste ręce

_46-.
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Rozmowa z cieniem
pamięci Ojca

taki tu spokój
tyle w rrim Ciebie

zdmuchnięty przez wiatr

okryty ciszą
stoisz

za murem rozdartego sensu
by nie sprzeciwić się Bogu

tylko czasem

Twoja twarz
jak rozłamany promień
zapala się i gaśnie
w moim oknie snu

w jawę

§mugą cienia wpisana

a życie

przelatuje wschodem
jakby nigdy nic

i

zachodem

l}obrze że Jesteś

P

*

*

W pól drogi

*

Ty się nie gniewasz

nie potępiasz wcale
że twatz odwracam gdy przechodzisz obok
i judaszkami odpłacam zuchwale
że mogę prać pieluszki
latem chodać boso
i nawet się nie zdziwisz mojej niewdzięczności

i

temu
że nie umiem dotrzymać
obiecuję przyrzekam
a erzeszą od nowa

i

słowa

przebrana w pokorę zagapiona w Światło
idę nieśmiałow Twoją stronę Panie

przydrożna
szarośćporanka rozbiela tarninę
zasłuchana w szepty
nieba nablera do zapaski
by niebieskościstarczyło dla wszystkich
pod lampą modrzewia

mały Jezus bawi się z ptakaml
na soŚnie trzy tozkrzyczane głodomory
otwierają dzioby jakby chciały
go rozśmieszyć

pehea łaskawości
Matko przydrożna
pod Twoją obronę wszystlcie biegną cienie

dobrze że Jesteś
mam przed kim uklęknąć

i

pochylić głowę

_50-
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Do Zielnej

Sasanki
Pamiętam ten pagórek cały liliowy
Nie daleko od domu tuż za polną drogą
Skrzat czarodziej kwietniową podsycał ulotnośó
I napełniałkielichy błękitną pogodą

pełna śpiewu
Ciepły krajobraz
- łąka
Stół widnokręgu pod kopułą nieba
poro dmuchawców Matko rozchodników
Przystań w tarninach sekundą wesela

Stałam tak zagapiona w ametystów tchnienie
Ze ta chwila wczorajsza wyrażona kwiatem
Wciąż dojrzewa jak owoc jesiennym mllczeniem
I powraca w przedwiośniaspopielałym światem

Między kaczeńcem, a szmelem strumyka
Kropldłem światłapobłogosław miody
Na czarkę wiary przepis daj z zielnika
By słońcem były w porę niepogody

Tej wiosny znów się pysznlą w ogródku u Hanki
klł,iaty moich nadaei kosmate §asanki
Więc dżiękuję ci Boże za tę cząstkę światła
I za tamten pagórek skąd tęsknota naszła,

Na moich oczach przelatują cienie
Zielonych godzin i zmierzchów osłona
wystarczy chwila w rytuale ciszy
Aby nie wątpić, że wszystko jest Ponad

_82_
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w v/ieczornej rozmowie z Tobą

cąłe to umieranie _
odwraca twarz w świtanie powrotu

a pruecież
jutro ierr sarn popełnię grzech

by

przyrzekam
źe już nigdy więcej

nie wiern

jakirr.l szyfrem zamknle§z mój sen
,ale §pralv

byrn mogła pochwaltć Cię
radościąporanka

nadz;ei odrastają lotki

na skrzydłach jaskółki
ulecieć w spoi_qtośćzielonej proeesji
słońce

rłrskazującym palcem da zrrak

i

pierścieniem uczyni radość,".

stąd mgją pewność
Jego boskiej ctrwały

*5{_
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dałeśmi Boże

został mi tylko klucz
do pustego domu

serce

dałeścierpliwość dłoni
dałeśnadzieją
na bochen słońca

i klucz
którym zamykarn ból

i

zadymka w §ercu

nawet obłok
odwrócił się pleeami
i rozpłynął

tylko

ciszą słucha wyzrrań deszczu
pokorna jak bezlistna gałąź
zamyślona modlitwą

_5E-

-_!57 _

**ł(

Prośba
któregoś dnia
światza§tygnie w oczach
stanąć t,warzą w twarz
zawstydzona nagim istnieniem

i przyjdzie

wciąż niedojrzałą
boję się Twego gniewu
wiem
że to musi się stać
tylko ten strach za pleeami
nie gaśświatła
zaczekaj do jutra

-68*

z,a szybą
wiosenne drzewa przygarniają ramionami
muzykant pod obłokiem
śpiewahymn do serc* ziemi

jak pięknie...

atu

samotnośćchodzi o kulach od kąta do kąta
twąrz schowała w zrnarszczf,<ach
uczy milczerria
bezradność oczy ściemnią

tylko

modlitwa podnosi ją z klęczek

-ó0-

Modlitwa

Spis trści:

Modiitwą moją nie gardź Panie
Odziany słońcem w nieba szczy.eie
Nie przez pomyłkę światstworzyłeś

w szept

zasłućhana

Zamyślenie

6

przemijanie

przebacz mi Boże szloch znużenia
czasu tak mało a trosk wiele
I nawet nie śrniem prosić o to
Byśczasem w piątek dał niedzielę

'* (pełne sgtoścźsłońca i. zaitumu)
październik
Droga do drzrłri
Grudniowy ,wieczór

PozwóI do końca ból wyśpiewać
Grzechów eodziennych nie wyliczaj
Wiem, że na zierni dnia każdego,
Jest Twojej woli tajemnica

12
13

L4

przedwiośnie

15

Radość

16

zasłuqhana

1,1

Wiosna

1B

W powodzi

światła
*** (Nźebo błęki,tne zźeleń
ślłi,eźa.,,)
Jabłoń

Gałązka wiśni

E

l

20

2L
23

środku lata

24
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19

o9

Maj

w

9
11

Sen ziemi
Frzebiśniegi

W szept

B

10

Pasterka

Fomóż złagodńć sól w mym, oku
I z szarych dnl pozbierać żniwo
Pójdę gdy mnie zawołasz Boże
I schylę głowę nad Twą niwą

1

-

II

tytułu

Noc po kryjomu
xłr* (dzżeń

białaŚć pogrzęba.ł..)

Noc
Sen

w

ż6

# (zapatrzona w bi,ałe tqkź,..)
knowa-z cieniem

29

Nostalgia

30

Dom na uboczu

31

iń
Dziewczynka z
*** (,,niu

rna

tego dornu.,.")

32

fotografii

33

Jesienny wieczór

.

Ę
48

fv
Dlbve że Jesteś
* Gu się nźe gniewasz...)
T pół dro8i

*

W przedsionku jutrł
*** (na początku bgło ńebo.,.)

(nźeba cz.uste.,,)

*r\ barrlięd,zu..,)
r** (jaką buło
c)czekiwanie
Czas

36
37
38

- nie

wźem..,)

39

50

.

51
52

34

TT1

Zielnej
(lł lłł,eczornei roztnouźe z Tobq..,)
(eałe to umi,erańe.,.) .
(dałeśrnź Boże...)
(zostal mi, tylko klucz...)

.

kośba
(za szubą,)
Iodlitwa

Ą2

§arnotność

43

żwierzertta

44

55
56

57
59
60

41

Gra

53

54

58

*

40
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I

46

27
28

nurtach szarości .

x**

46

Ęce
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