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to coś jest jednością bez celów i przyczyn 

(kwiat powie to lepiej 

niż książka 

przemilczy) 

jednością tak dawną że nową już 

e.e. cummings

Dla Elwirki 
z okazji dwudziestej rocznicy ślubu 
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1. (24.02.2020)

mimo kruchego blasku istnienia 

cienia poplątanych zdarzeń 

wierzyłem że odnajdę cię 

kwiat pośród kwiatów 

podasz mi jasną swoją dłoń 

i pójdziemy snem barw 

przez to krótkie wspólne życie 

a oddechy naszych chwil 

uniesie doskonałość 

ukołysanych spojrzeń 

trzymając się za ręce 

pobiegniemy ścieżką nową 

zamiataną gałązkami myśli 

aż do końca przyjaźni 

danych nam dni 

a śmiałe nasze marzenia 

i te zawsze ukryte 
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choć w niewielkiej części 

zagubione w pośpiechu 

rozkwitną rozbłysną 
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2. (25.02.2020) 

 

pójdziemy w światłości 

złączeni ze sobą 

 

przez góry i błękity 

aksamitne doliny 

 

a słowa nasze 

uniosą się w dal 

jak płatki snu 

rozpłyną jak miód 

 

w nich nasze skarby 

modlitwy i skargi 
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3. (26.02.2020)

jak dobry jest wiatr 

jak przydatny 

jak przejrzyście 

współweseli się 

z naszym szczęściem 

unosi bezgłośnie 

w niepojętą niemą dal 

jak pył jak liście 

jak wspomnienie lata 

spaja ten świat 

z prawdy o nas 

naszych chwil 

tak przecież 

jedynych ulotnych 
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4. (27.02.2020)

wędrować 

z dnia na dzień 

w danych nam butach 

z kijem przy nodze 

tobołkiem spraw 

na zgarbionej głowie 

przez ballady i romanse 

w cierniowej koronie 

doganiać czas 

błędnej drogi 

nieomylnej wiedzy 

zauważać siebie nawzajem 

w centrum podróży 

w uciszeniu serca 

w pragnieniu duszy 

w mgnieniu boskiego oka 

rozmienić złe na dobre 
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dokądkolwiek idziemy 

skądkolwiek przychodzimy 

gdziekolwiek trwamy 

kimkolwiek się stajemy 
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5. (28.02.2020)

tak wiele objęć niezwykłych 

w kryształach twoich spojrzeń 

srebrzystych żywych obrazów 

księżycowych odblasków 

imion róży pustyni i ogrodów 

wszystko o czym wiem na pewno 

znajduje się tuż obok błękitu 

w strumieniu osobliwej duszy 

co gasi pragnienie najczystsze 

płynąc akweduktem niebieskim 

z serca wprost do serca 

cudem tego świata nowożytnym 




