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Moim Rodzicom





Człowieka, który czyta poezję, 
jest trudniej złamać 
niż tego, który jej nie czyta.

Josif Brodski
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ILUZJA

Rodzi się aniołem…
Zamki z piasku buduje
Własnymi rękami…
Iluzja skrzydła łamie.

5 grudnia 2017

SKORPION

Bóg skrzydeł mu nie dał
tylko żądło trujące.
Raz za razem uderza,
uśmierca duszę i serce…
Siedząc na prochu beczce.

7 grudnia 2017

BRAMY NIEBA

Kiedy otworzą się bramy nieba,
to będzie znaczyło,
że nie masz tu już nic do zrobienia.

5 grudnia 2017
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Francois Cachoud, „Wrzesień” (ca. 1900). Kolekcja Charlesa i Emmy Frye.
Źródło: https://fryemuseum.tumblr.com/post/94989877734/francois-cachoud-

french-1866-1943-septembre

PRZESILENIE

Księżycowe światło w moim oknie…
Patrząc na niebo, ziemię i wodę,
Idzie w ciemności niespokojnej…
Drzwi do nieba zatrzymaj, poczekaj…

Księżycowe światło w moim oknie…
Ostatni jesienny spacer po ogrodzie.
Pora roku swoje oblicze przemienia,
Gwiazda może spaść z zaskoczenia.

Słońca oddech głęboki biorę, 
Wtulam w poduszkę głowę,
Nie płaczę.

Zbieram się na odwagę,
By przetrwać zimową porę…
Światło księżyca w moim oknie…

18 grudnia 2017
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JEDNA DROGA

Tylko jedna droga przede mną...
Zapomniałam każdą inną.
Za mną żmudne przygotowanie...
Dokąd oczy gwiazd mnie zabiorą...
Tylko słońce w miejscu pozostanie.

15 grudnia 2017

 

ZAUFANIE 

Wiersze o tobie…
Na papierowych serwetkach
Popijam czerwonym winem.

Jestem blisko ciepła twoich dłoni,
Twoja dusza nie może wyjść z mojej,
Jak wartość ukryta w wartości...

Jak święte zaufanie…

15 grudnia 2017

SŁODKIE SŁOWA 

Moja herbata jest gorzka…
Parę słów słodkich dodaj.
Nie chcę nic więcej...
Może otworzy się tęcza.

15 grudnia 2017
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***

Poeci...
Smutek w sercu zachować powinni;
Uśmiech wciąż pomiędzy wersami...

16 grudnia 2017

***

Gdy serce pełne miłości…
Ptaki tańczą z radości

17 grudnia 2017

ZANIM…

Zanim pobladły księżyc 
Dłonią moje otuli skronie,
Srebrem na powieki sypnie,
Twoją miłość poukładam
W puchu śnieżnobiałym,
By mogła korona moja 
Spocząć jak na gronostajach.

24 grudnia 2017
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POPRZEZ…

Tęsknię za tobą
poprzez mleczną mgłę

i bawełniany śnieg.

Tęsknię za tobą
poprzez świata połowę
przy odświętnym stole.

Tęsknię za tobą
po drugiej stronie,

a nawet milczeniem.

I wtedy, gdy jesteś
blisko, tuż obok mnie,

wyciągasz dłonie...

A czasem, gdy jesteś
w wierszu sylabą...
Tęsknię za tobą...

I naszą drogą.

25 grudnia 2017

WE MNIE…

We mnie mieszkają fale,
szumi morze we mnie...

Jeśli słuch wytężysz,
Może echo usłyszysz.

27 grudnia 2017

Koniec Wersji Demonstracyjnej


