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NawałnicaNawałnica

Chmura szła szara, ociężała

napełniona gradem

nieświadome niczego zaczepiały ją

strzeliste topole

stare dęby

skrzypiały sękatymi konarami

nad taką pochopną nierozwagą.

Przyczajony wicher wyskoczył znienacka

spośród pagórków

położył łany żyta i traw

w pokłonie ku ziemi.

Zafalowało, zaszumiało

rozhuśtało się

zatańczyły smagane wierzbowe warkocze

pogranatowiała rozgniewana

przystanęła na chwilę

i ruszyła w sto wichrów z kopyta.

Zagrzmiała wielokrotnie

furią piorunów

spadła na ziemię lawiną gradu

i kaskadą deszczu.

Ugiął się świat ze zgrozą

i trwogą

w pociemniałą porę

a targane żywiołami liście

drzew odfrunęły

i spadały pokotem

zaścielając drogi

mokrym kobiercem
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zmieszanym z kryształkami lodu

wplątując się w wyłożone łany.

Zmoknięty kot, spóźniony

przycupnął pod krzakiem

który ostatkiem sił 

korzeniami trzymał się kurczowo

znękanej ziemi.

Rozświetlając błyskawicami

nawałnica 

powoli, majestatycznie

wtaczała się do miasta

zalewając zakurzone ulice

zmywając cały brud

z rynsztoków.

Miasto westchnęło i z trzaskiem

zamykanych okien

odgrodziło się od burzy.

W werblach stukotu gradu

o dachy domów

wpisywała się w tętniące arterie

zamierając z każdą 

strugą deszczu.
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WiosnaWiosna

Przyszła nareszcie!

Odziana w strojną szatę

przylaszczki, sasanki, 

krokusy i fi ołki

wierzbowe włosy

na wietrze rozplata

świeżością runi rozzielenione.

Korowód ptaków za sobą wiedzie

Dostojny bocian kroczy na przedzie

rozszczebiotane wróble

witają godną kompanię

a wszystkie chętnie zza mórz

powracają.

Szpaki, słowiki a nawet sójki

w galowych fraczkach

śmigłe jaskółki

moda na śpiewy nastała

wszechobecna.

Żółte główki mleczy

ciekawsko wyglądają 

spośród bujnych szmaragdowych

muraw

aż zamienią się w puch

i odlecą w błękitu

przestrzenie

roje owadów w fanfarach

bzyczeń

prostują skrzydła

w ciepłych promieniach
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i tylko zima w postrzępionych 

łachach spływa w kierunku

bieguna.

Witaj nam wiosno

zamieszkaj z nami

na polach, łąkach i w sadach

daj nam nadzieję na wieczną młodość

dojrzałą w spełnieniu lata.
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KwiecieńKwiecień

Poplątany kwiecień

smutny i śniegowy

mokrą breją leci

wprost na nasze głowy.

Słońce nie chce świecić

otulone w bure chmury

szarością przygnębia

długi dzień ponury. 
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Tańczący księżycTańczący księżyc

Lubię patrzeć na księżyc

gdy topi się w stawie

lub w tańcu srebrzystym 

po falach biegnie

z wiatrem frywolnym

co z traw się poderwał.

Lubię mgłę spływającą z gór

otulającą woalem

przybrzeżne trzciny

gniazda perkozów

i żabi chór rozmodlony

monotonnym kumkaniem.
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Taki zmiennyTaki zmienny

Zmęczony księżyc ukrył się

w szuwarach

świerszcze ukołysać

w miękkich mgieł

oparach.

Przekorny księżyc

raz w pełnym blasku

kąpie okolicę

lub znowu całkiem

zakrywa oblicze.

Robi się taki

że ledwie go widać

(całkiem jak w życiu)

potem znów jest pełnia

a później znów znika.



14

Noc wigilijnaNoc wigilijna

Kolędę zaśpiewamy radosną

przy wspólnym rodzinnym stole 

gdzie będzie opłatek i sianko pod obrusem.

Na pewno

przybędzie miejsce dla spóźnionego wędrowca

ciepło w sercach naszych i radość

ryba, słodycze i nie zbraknie świątecznego

makowca.

Bo gdy się Chrystus rodzi, radość nastaje

i nadzieja, że teraz będzie lepiej a zło i nienawiść

odejdą na zawsze

pokój obejmie

wszystkie narody zwaśnione i kraje.

Jelenia Góra,  2000 r.
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ŻyczeniaŻyczenia

Już pierwsza gwiazdka na niebie świeci

choinka pachnie lasem żywicznym

w bombce odbija się ogień świeczki

półmiski się dumnie rozsiadły na stole

i nęcą zapachem potraw dwunastu

wróżąc obfi ty przyszły rok.

Przełamiemy się opłatkiem z bliskimi

czasem i z obcym pielgrzymem

dla którego stoi nakrycie

z życzeniami najszczerszymi.

Schody do niebaSchody do nieba

Oszczędź mi dobry Boże wspinaczki,

wstaw do lamusa jakubową drabinę,

zlikwiduj mi bariery w przyszłym życiu,

spraw windę, którą dojadę do raju.

SiewcaSiewca

Po co siejesz ziarna

z których nic nie wschodzi

siewco 

zapomnianych dobrodziejstw.
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ZebranieZebranie

Zagajenie pierwszych skrzypiec

gęganie waltorni piszczałek i fl etów

aplauz dam i waletów.

AltruistkaAltruistka

Balansujesz na trapezie

bez asekuracji

rozdajesz swoje serce

i tak nie masz racji.
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Moja mała ojczyznaMoja mała ojczyzna

Emilowi

Pod zmurszałym płotem

żółcą się mlecze

jak małe słoneczka

w zieleni.

Zmienią się wkrótce

w lekkie dmuchawce

i zginą w podniebnej

przestrzeni.

Skrzypiąca stara wierzba

nad strumieniem

pieśni dawne śpiewa

kołysze do snu

ciesząc się wiosennym ciepłem

i brzęczeniem pszczół

w ziołach pachnących.

Dorodny krzak bzu

pochylił się pod brzmieniem

liliowych kwiatów.

Nad ścieżyną wąską 

źdźbła traw 

nie porastają dróżki

uciekają przed zdeptaniem

na kwietną łąkę

gdzie stłoczone stokrotki

bielą się i złocą

a błękitne niezabudki

i dzwonki

otwierają się do słonka

a zamykają przed chłodem 

i nocą.
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ZiemiaZiemia

Ziemio Matko – święta ziemio

raniona pociskami

wrażana świdrem, cierpliwa

niezliczonym gatunkom życie dajesz

i ponownie twój całun

miłośnie kości ich okrywa.

Ileż istnień dałaś

i skrywasz w swym łonie

potężna i silna i krucha.

We wszechświecie

opoko dla swych dzieci

które cię mordują

chociaż jeszcześ żywa.



NiezbędnośćNiezbędność
uczućuczuć
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Ulotność istnieniaUlotność istnienia

Jesteśmy gośćmi

na arenie życia

nie dajmy się

pożreć smutkowi.

Są możliwości

dokonywania wyboru.

Impas następuje

w godzinie „0”

nie ma odwrotu…

więc póki co

cieszmy się 

pracujmy

kochajmy

spełniajmy się

radujmy wiosną

odczuwajmy.

Tęsknota i smutek

przemijają

jak wschody słońca

i deszcz majowy.

Osusz mą łzę

serdecznym tchnieniem.



22

SpotkaniaSpotkania

W swojej wędrówce przez życie

mam kolejne stacje

na których wsiadali i wysiadali

różni pasażerowie.

Wszyscy mnie czymś obdarowywali

jedni dawali przyjaźń

inni smak wrogości i porażki.

Były różne zdarzenia

nasączone radością czy rozpaczą.

Znamienne było to

że kiedy dostałam ponownie dar życia

ktoś stanął na mojej drodze

towarzyszy mi w podróży

i obdarowuje najcenniejszymi 

wartościami.
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Dotyk w deszczuDotyk w deszczu

Przytulam deszcz

stoję pod mym 

kochanym modrzewiem

krople szeleszczą

chłodzą rozpalone uczucie.

Przytulam się do drzewa

i chłonę zapach

czuję Twój dotyk.

Czy jestem twoją gałązką

moje drzewo?
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Tańcząca wariatkaTańcząca wariatka

Tańczy wariatka

w objęciach radości

frunie pod obłoki

we frywolnym pląsie

patrz na nią, patrz…

Dosięgniesz ją z lubieżną pogardą

zetrzesz radość pustym frazesem

omotasz kłamstwem albo półprawdą

masz wiele wspólnego z przebiegłym Ulissesem.

Tańczyła wariatka w objęciach radości

frunęła pod obłoki we frywolnym pląsie

plącząc swe ciało w powiewnych szatkach

patrzyłeś na nią, patrzyłeś

Alfonsie.
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DyskryminacjaDyskryminacja

– Jesteśmy inni –

Ale czy na pewno?

Mamy okaleczone ciała 

lecz nie dusze

Przechodzimy obok obojętnie

Odwracasz wzrok…

Boisz się konfrontacji?

Ja nic od ciebie nie chcę…

Zauważ tylko moją duszę.
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SenSen

Śniło mi się że latam

na świat patrzę z góry

jestem Piotrusiem Panem

zwinny zwiewny niezależny

szybuję ponad dachami.

Uliczki wąskie przecinają się

między domami

błyszczą szyby okien

wzbijam się wyżej i wyżej

przysiadam na różowym obłoku.

Pode mną miasto znużonych ludzi

śpiących na różnym boku

wolnych od trosk

od ciała.

Przetykana promieniami 

wschodzącego słońca

przymrużam oczy i się napawam

swobodą i lekkością

bez końca.
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ZmierzchZmierzch

Czas ucieka zegar dzwoni

zmierzch jesienny głowę skłonił

z posrebrzoną mrozem skronią.

Starość roku łysiejąca

liśćmi drzewa,

zasłuchane w echa wiosny,

szelest kropel w zeschłych liściach

je przyćmiewa.

O EwceO Ewce

Jak skalpel wrażony 

w ciało i duszę

rani boleśnie

bezsensownych słów potok

których czasami

wysłuchiwać muszę.
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PielgrzymkaPielgrzymka

Którędy dojdę do celu

pielgrzymką dni życia

przez piekło Sartre’a skazana

na prostytuowanie bezcennych godzin

dla kromki chleba i egzystencji, bycia…

Co mnie czeka na końcu tunelu?

Czy jest gdzieś większe piekło

niż tu na ziemi?

Odpoczynek strudzonym zmęczonym

sprawiedliwym i podłym, szlachetnym…

jednakowy w nicości i zapomnieniu.
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RozstanieRozstanie

Przedstawienie się kończy.

Kurtyna opada.

Cichną słabnące oklaski.

Spektakl! Trwał lat kilka….

Jeszcze aktorzy stoją na scenie

bezradni.

Skończyło się przedstawienie

ale bisów nie będzie.

Niełatwo się rozstać,

przerwać niewidoczne

nici więzów.

Jak będzie wyglądać

sztuka w innej obsadzie

i na innej scenie?

Czas pokaże.

Czas, który kryje

przyszłe scenariusze.
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PustkaPustka

Odprowadzam go spojrzeniem 

pełnym rozpaczy

odchodzi nie oglądając 

się za siebie

tak bardzo chciałabym

go zatrzymać

cofnąć raniące słowa

wypowiedziane w emocji

nabrzmiałe pretensjami…

Wyciągam rękę 

do zamykających się drzwi

w niemym geście poddania.

Zostałam z pustką

dzwoniącą

niczym niezmącona cisza.
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MiłośnieMiłośnie

Kochanej Marcie

Spleceni w swojej bliskości

oślepieni

jedyni pod dachem wszechświata

przetykanym miliardami gwiazd

unoszą się jak 

bezcielesne anioły

Aż tak?Aż tak?

…

Nie zadzwonię 

nie naruszę twojej prywatności

chociaż przez ciebie zidiociałam.

Aż tak?

Co zawiera to pytanie?

Może dezaprobatę…
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TęsknotaTęsknota

Kocham kabel telefonu

po którym twój głos do mnie dobiega

wtedy gdy wyjeżdżasz z domu

Kocham skrzynkę na listy

która zawsze jest pusta

liczę wciąż, że napiszesz list sążnisty 

Kocham twoje skarpetki

te wełniane w paseczki, cieplutkie

za to, że cię ogrzeją w dni jesienne

słotne i krótkie

Ale kocham najbardziej kiedy już jesteś

ze mną i siedzimy przy stole

i kiedy ciebie mocno pragnę

i wtedy gdy jesz kluski w rosole

kocham myśleć o wiośnie

i o dwóch dniach z nawiązką

gdzieś z daleka od ludzi

przysłonięci zieloną gałązką…
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NadzienieNadzienie

Przy każdej czynności

myślę o tobie.

Czy maluję obraz 

czy pierogi robię.

Wszystko nadziane

jest moją miłością

wystygły kotlecik

i imbryk herbaty

doprawionej lubczykiem

zmieszanym z czułością.

DialogDialog

Patrz mi w oczy gdy mówisz do mnie

nie uciekaj wzrokiem w myśli przestrzeń

słucham nawet twojego milczenia

w zrozumieniu pełnym skupienia.

Pół jabłkaPół jabłka

Jesteś połówką mojego jabłka

która do innej należy przypadkiem

a ja znów jestem smutnym jabłkiem.
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Nie wiemNie wiem

Nie wiem co mam ci powiedzieć

nie wiem czy umiesz słuchać

nie wiem bo skąd mam wiedzieć

przecie żem głupia blond dziewucha

egzaltowana na dodatek

bujam w obłokach

oczadziała.

Po paru słówkach

jak do gamratek

rozum odłącza się od ciała.

Nie wiem co chciałabym usłyszeć

nie wiem czy umiem słuchać

nie wiem bo skąd mam wiedzieć

przecie żem głupia blond dziewucha.
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NiezbędnośćNiezbędność

Markowi

Mogę żyć bez dwudziestu złotych

których nikt mi nie pożyczy.

Mogę żyć bez wszystkich

zbędnych rzeczy

które ograniczają 

moją przestrzeń

i czynią mnie

niewolnicą.

Nie pragnę niczego.

Pragnęłam ciebie.

Pomiędzy Pomiędzy 

W oczekiwaniu mijają dni

żyjemy wspomnieniami.

Czego już nie ma

odeszło na zawsze.

Nasza świadomość

jest teraźniejsza

czujemy chłód, ból

radość zwątpienie

Mieszają się uczucia.

Łatwo zranić.

A przebaczyć?
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* * ** * *

Waldemarowi z okazji minionych dni

 i wszystkich kolejnych, 

które nadejdą

Są takie chwile od innych łaskawsze

kiedy się mówi NIGDY i ZAWSZE…

Dawniej NA ZAWSZE było ciekawsze

bo kiedyś ZAWSZE to wieczność cała

a teraz ZAWSZE to chwilka krótka

i bałamutna i jakże złudna.

NIGDY nie wiedzieć kiedy odeszło

jak perskie oko „22”

przyprószone szronem

niegdyś zielone

jak modrzewiowy las.

Niepotrzebne kartki spadają z kalendarza.

Kolejny rok odejdzie za chwilę na zawsze.

Życzę Ci wielu kalendarzy

w pogodzie ducha, zdrowiu i dostatku

i w dalszym ciągu niech Ci się zdarza

NIGDY i ZAWSZE w tym samym porządku.

Jelenia Góra, 12 stycznia 2003 r.



HokusHokus
PokusPokus
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PobudkaPobudka

Aromat porannej kawy

odsuwa resztki 

sennych marzeń.

Chłonę powoli

gorący płyn

z cieniutkiej fi liżanki

każę się obudzić 

leniwemu duchowi.

Za oknem trele

wznosi szpak.

Lecą pod niebo

srebrne nutki

i to jest dalszy 

ciąg pobudki.
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Kurze manicureKurze manicure

Czym się różnią 

od siebie domowe kury?

Jedna grzebie w glebie

nie dba o pazury

zaś ta druga czasem 

robi manicure’y.
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Hokus pokusHokus pokus

Hokus pokus

Czary mary

Z kątów wychodzą

księżycowe zjawy

i cieniste mary.

Marcową nocą 

Na nieboskłonie

gdy księżyc w nowiu

wspiął się pod chmury

złe czarownice

w rozwianych szatach

na miotłach lecą

gdzie ciemne moce.

Pną się do góry

zwanej Łysicą.

Gdy przyleciały

zaczęły pląsać

w szalonym rytmie

wszechświata.

Tańczą i tkają

z czarnej materii

całun co blask pochłonie.

Jest coraz mroczniej

jest coraz straszniej

dudnienie słychać

w oddali.

To Pegaz pędzi

w promieniach świtu

i cała wena się wali.
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KsiężycówkaKsiężycówka

Przy księżycu pędzona

ciemnej mocy nabiera

plącze język nogi drogi

a rozum odbiera.

TornadoTornado

W konkury uderza bury

wiatr pustynny do wichury

z ich splotów i skrętów

powstaje tornado zamętów.
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Gorączka lipcowaGorączka lipcowa

Och jak dobrze

brodzić w Bobrze

gdy się żar leje

z nieba

nad Kotliną

wokół góry

Śnieżka wdziała

turban z chmury

lipiec praży

ziarna chleba

w chłodnej wodzie

siedzi baba

suknia na niej

przemoczona

o urodzie

dawnej marzy

a lipiec 

praży

praży…
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Pieskie życiePieskie życie

Dla Lei, spanielki

Świeżość poranka 

pobudza nas 

aby radośnie

ruszyć na spacer

przez pola i łąki.

Ciągnę najchętniej 

w zarośla i chaszcze

gdzie łapię kleszcze

i rzepy na wczepy 

są jak laury

wieńczące me skronie.

A najbardziej 

lubię skakać

do sadzawki

gdzie żaby i kaczki

larum podnoszą

z kwakaniem 

i trzepotem skrzydeł

by prędko się wynieść

mnie zostawiając

rzęsę zieloną

oblepiającą ściśle

od łba do ogona.

Wyłażę nierada

z wody pachnącej zgnilizną

wlokąc za sobą

tren z wodorostów

jak welon panny młodej.
  



Na zdjęciu Autorka (z lewej) prezentująca swoje prace na 
kiermaszu w Sosnówce – kaplica św. Anny. 
Obok Krystyna Susabowska. 

Lipiec 2011
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