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Chojnice, 26.01.2016 r.

Pocałuje na dobranoc

Kiedy życie znowu sypie się,
gdy mi ciężko i bardzo źle,
wtedy skarżę się do księżyca w ciszy
i wiem, że on mnie dobrze słyszy 

Oświetla błękitnym światłem mnie,
a ja marzę, jak w cudownym śnie,
bo tylko wtedy wszystko będę mieć,
czego w życiu mogę tylko chcieć 

Gdy po nocy przychodzi dzień
i znów troskami otuli mnie,
znowu wszystko się zawali,
zatęsknię za księżycem z marzeniami 

Zawita ze śpiewem słowika kołysany,
a zły dzień odpłynie ze swoimi troskami,
jak zawsze księżyc uśmiechnie się tak samo
słodko i przyjaźnie pocałuje na dobranoc 
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Chojnice, 3.01.2016 r.

Gdzieś w borach schowane

Gdzieś w borach schowane
było sobie miasteczko
małe, jak skorupka, ale kochane,
przecięte na pół rzeczką  

Dzwon jedynego kościoła
oznajmiał codziennie godziny
i ludzi do siebie wołał
– szły chętnie całe rodziny 

Na spacery do małpiego gaju
w niedzielę po obiedzie tam chodzili,
jak do biblijnego raju,
wśród sosen i kukułek szczęśliwi byli 

Dziś chodzić nigdzie nie muszą
TV i komputery świat dają,
przed nimi siedzą z dużą dupą,
chwalą, ale swojego nie znają 

A przecież wszędzie świeci słońce
na błękitnym niebie,
kwitną te same kwiaty na łące
i pachną tylko dla ciebie 
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Chojnice, 21.01.2016 r.

Zaczarowany świat

To było moje podwórko
i domek, jak z piernika biały,
cały świat też kręcił się w kółko,
bo był mój i zaczarowany 

Tu zaczynało się moje życie
i serce z bólu pękało,
na schodach marzyłam skrycie,
by nigdy chleba nie brakowało 

Słońce złotem twarz malowało,
a jego promienie przytulały
często zmarznięte ciało,
nie bój się – do ucha szeptały 

Spójrz na mlecze i stokrotki,
bądź jedną z nich,
żywot jest piękny i za krótki,
by zostały po nim tylko łzy!
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Chojnice, 18.01.2016 r.

Adaś

Odszedłeś samotnie w Walentynki,
w mroźny miłości dzień,
daleko gdzieś w śnieżne zadymki,
lecz słońce ogrzewało Twój cień 

Nie spojrzałeś na małego chłopca,
co spał z zaschniętą łzą,
trzymałam zimną rączkę dziecka,
bardzo chciałam ogrzać – Boże ją!

Ty, już wrócić tu nie chciałeś,
zobaczyłeś lepszy świat,
już płakać z bólu zapomniałeś,
lecz teraz ciągle płaczę ja 

Byłeś mały, jak stokrotki kwiat,
dlaczego śmierć wypatrzyła Ciebie,
choć tak ogromny jest ten świat?…
– Ten czas tak wolno biegnie…
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Chojnice, 16.01.2016 r.

Na poddaszu

Na ciemnym i chłodnym poddaszu
w domku białym, jak łza
wszyscy zapomnieli o Adasiu,
prawie umarły patrzył w dach 

Niech leży na stole,
z niego już nic nie będzie,
skończą się wnet jego niedole,
za dużo ich wszędzie 

Ta męka dziecka coraz większa,
niech już go przyjmie kata ręka!
Wiadomo tu jest za mało miejsca,
weźcie go do szpitala i zróbcie cięcia!

Otwórzcie głowę zajrzyjcie do środka,
nareszcie doktorze może się dowiesz,
co zabiło tego małego chłopca?
Skoro za życia zrobić tego nie mogłeś…
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Chojnice, 16.01.2016 r.

Ktoś puka do drzwi

Ktoś puka do moich drzwi,
już biegnę otworzyć je Ci,
choć mam mieszkanie biedne,
a grzechy nie tylko powszednie 

Lecz dla dwoje dach wystarczy,
choć wciąż dusza moja walczy,
proszę Rozgość się – ja tonę 
Pozwól stanąć przed Twym Tronem 

Bezmiar Twego Miłosierdzia
koi ból i strach odpędza,
teraz jeden cel pozostał mi tylko,
dobrze się rozliczyć z życia chwilką 
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