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Na obawę przed fraszkami

Prawdziwa cnota
krytyk się nie boi,
nawet gdy żyje
w świecie paranoi.

Na rzekomą damę

Wystrojona
niczym kwoka,
ale język
wprost z rynsztoka.

Na „syzyfową świętość”

Już prawie doskonale
nimb nad głową świeci,
i wtedy ktoś zirytuje,
i znów „wiązanka" leci.

Anty−niż

Bóg pozwolił na wpadki,
żeby były matki.

Na bigotkę

Po wszystkich kościołach lata,
a z diabłem wciąż się brata.

Na hipokrytę 

Uganiał się Satyr za nimfami,
a teraz innych za to samo gani.

Na przewrotność losu

I Robespierre’a głowa
do innych trafiła stosu,
ponadczasową czyniąc prawdę
o przewrotności losu.

Na autorkę fraszek

Zapytał mnie ktoś kiedyś:
„Znowu fraszki piszesz?”
Ja na to: „A juści!
Ledwie człek gębę otworzy,
fraszkę z niej wypuści”.
Na makijaż 

Niejeden mężczyzna,
zamiast kobietę,
ślepy na prawdę,
całuje tapetę.
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Miłość i szczęście
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...(Nic w tym złego)
(Patrycja Jastrząb)

Nic w tym złego, że
mówisz mi te słowa:
"Ja Ciebie nie kocham"

Lecz Ty i ja mamy na wieczność
Piękne wspomnienia

My Oboje
Nie do podrobienia

Bluszcz
(Artur Klimaj)

Bluszcz okalający me serce,
on oznacza me dziewczę.
Zraniony życiem ludzi bogatych,
natchnioną poezją już zmarłych,
proszę dziewczę o cud boski,
w zamian otrzymam miłość i troski.

***
(Małgorzata Matuszak)

Miłość ma różne oblicza,
zwłaszcza ta pojawiająca się znienacka.
Czasem trąca jak płatek wiśni opadły z drzewa,
innym razem dojrzewa w nas jak owoc,
przechodząc złożone przemiany,
by wreszcie zachwycić kolorem, 
wonią i smakiem.
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M... E…
(Małgorzata Matuszak)

Szum wodospadu łez,
stukot pękającego serca,
głuchy krzyk myśli w proteście
i pachnące igliwie wieńca bez zapachu...

Gdzie ja Cię teraz odnajdę,
Kochanie Ty moje...?
Zbuntowane wspomnienia
zacierają jedyny Twój ślad.

Och, gdyby tak można jeszcze raz
zapalić Twoją gwiazdę...
Spojrzeć w błękit Twych oczu...
Uchwycić w przelocie Twój uśmiech...
I zanurzyć się w zapachu Twych mlecznych włosów...
I gdyby…

Afirmacja
(Piotr Zembrzuski)

Cóż może być bardziej szczęśliwego
Niż grono przyjaciół i błękitne niebo?
Niż miłość w rodzinie, radość istnienia
Gdzie mija dzień za dniem i nic się nie zmienia
W sferze uczuć, przyjaźni, znajomości wielu?
Idź tą drogą mój drogi przyjacielu
Nie bierz przykładu z masek teatralnych
Których często się nadużywa ze skutkiem fatalnym…
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Kocham Pana (Małgorzata Matuszak)
(Mężowi, w rocznicę pierwszego spotkania)

Kocham Pana,
jestem w Panu zakochana.
Czy może Pan mnie zauważyć?

Kocham Pana niedorzecznie,
moje serce należy do Pana,
choć wiem, że jest to niebezpieczne!

Kocham Pańskie oczy, takie urokliwe.
Hipnotyzują mnie, ilekroć spojrzą,
choć wydaje się to niemożliwe...

Kocham Pana nieprzytomnie
od rana do wieczora,
choć wiem, że to niepodobne do mnie.

Kwiaty (Stanisław Kulbaka)

Wonne litery w swym liście umieszczam.
Piszę i piszę, i tak Cię rozpieszczam.
Ogrom uczuć kieruję do Ciebie.
Czy czujesz tę miłość?
Jak blask księżyca na niebie?

Pełen kosz kwiatów już nazbierałem
i o poranku Tobie ofiarowałem.
Uśmiech Twej twarzy jaśniał radosny,
to były kwiaty wczesnej wiosny.
Promykiem słońca przebarwione,
mą miłością nasycone.
Obraz ten wciąż słowami rysuję.
Barwy kwiatów przekazuję.
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*** (Anna Krakowska)

Przyszły myśli niespokojne,
znów czuję się jak na wojnie.
Świst ostrzy i kul 
nie robi na mnie żadnego wrażenia.
Przecież śmierć jest tym, czego potrzebuję do spełnienia.
Zapatrzona w nią jak w obrazek, 
szukasz ukojenia,
lecz na drodze pełno porażek.
Ona mnie nie chce, nie chce mnie teraz.
Możliwe, że mam coś jeszcze 
do skończenia.
Pogodzę się więc z losem i 
ze swym ciałem.
Ona mnie nie chce i tak już zostanie.
Pozwolę się zagoić ranom,
niech troszkę odpocznie od nich me ciało.

Napisz kilka słów (Stanisław Kulbaka)

Napisz chociaż kilka słów,
abym mógł ja Ciebie czuć.
Radość sprawia mi wspomnienie,
smutek idzie w zapomnienie.
Słońce blaskiem nas obdarza
i uczucia wciąż pomnaża.

Słówka (Stanisław Kulbaka)

Kocham Cię.
Szeptałaś cichutko aksamitne słowa,
wiatr je przenosił i lekko falował.

Kocham.
Każdego dnia mówię z radością,
to Ty jesteś moją miłością.
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Naturalne słowo (Artur Chabrowski)

powoli wszedłem
w Twe łono
Naturo ma przepiękna

idąc z Nią
przez łąki
gdzie dziewanna rośnie

a pszczółka liże
pręciki jej
z drobnego pyłu

i gdy już jestem
blisko końca
drogi

klękam patrząc w słońce
zastanawiam się czy zdążę
powiedzieć wprost To Słowo

Zauroczenie (Małgorzata Matuszak)

Ach, cóż Pan sobie myśli, proszę Pana.
Ja myślę już o Panu dziś od rana,
a Pan nawet nie raczy zadzwonić,
a Pan milczy uparcie.

Po co mówić te wszystkie banały?
Po co rodzić i budzić nadzieję?
Pan i tak nie jest doskonały,
Pan i tak odejdzie.

Nie mam już więcej ochoty
czekać na Pana puste słowa.
Proszę więcej nie zawracać mi głowy,
od Pana gadulstwa rozbolała mnie głowa.
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Radość (Piotr Zembrzuski)

Skąd płynie radość, która tyle nam daje
Prowadzi nas naprzód w fantastyczne kraje?
Skończyła się dla ciebie bezsensu zawierucha
Teraz czas na spełnienie, na aktywność ducha,
Realizację marzeń oraz pracy wyzwania…
Coś nas pcha do przodu, wytycza zadania
Niczym ptak budujący swe gniazdo od podstaw
Trwaj w tej swojej radości i stawkę swą postaw.
Pielęgnuj już na stałe swe myśli radosne
Zawsze dostrzegaj w sercu swoją własną wiosnę
Podążaj ku zielonym, ukwieconym gajom,
Nie patrz na to, że inni dużo więcej mają.
Szczęściem radości jest morał końcowy:
Radości nie kupisz, nie ma nawet mowy!
Jej nie da się zmierzyć ani zapakować
Choćbyś pieniędzy krocie chciał zainwestować…

Szczęście  (Piotr Zembrzuski)

Czym jest szczęście? Czy pełna sakiewka?
Czy może dom z basenem a wokół sztuczne drzewka?
A może krąg znajomych na niby serdecznych
A gdy zniknie kasa bardzo niebezpiecznych?
Szczęściem jest każdy poranek, 
To, że przebudzić się nam było dane.
To delikatny powiew wiaterku
To śpiew ptaków, kogucika pianie,
To szczęście, że mam co zjeść na śniadanie…
A najważniejszym aspektem szczęścia naszego
Jest krąg przyjaciół, coś najpiękniejszego.
Takich co wysłuchają, nie zdradzą, pomogą,
Co zasypią dół, który kopiesz nazywany trwogą.
Szczęściarzem jest ów człowiek obdarzony przyjaźnią
Pielęgnujmy zatem takie uczucia z powagą, z fantazją.
Śmiejmy się, uśmiechajmy, rozmawiajmy szczerze
A życie, chociaż skromne nowych barw przybierze.
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E. K.
(Małgorzata Matuszak)

Oszalało czyjeś serce,
przebudzone z odrętwienia.
Ktoś je łudził i rozbudził,
by poznało smak pragnienia.

I zostało rozpieszczone,
choć broniło się okrutnie,
zawładnęło nim przechytrze,
tak paskudnie i obłudnie.

Czy to miała być nadzieja?
Czy ironia losu złudna?
Może żart, a może litość?
Może kara zbyt okrutna?

Przeminęło wszystko nagle, tak jak nagle się zaczęło...

Nigdy więcej nie łącz, proszę,
tego, co się złączyć nie da,
bo gdzie schody nader strome,
Tam nie dojdziesz hen do nieba.
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Nienawiść i śmierć
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Huśtawka (Patrycja Jastrząb)

teksty piszą się 
same
myśli wirują
nieustannie
- O chyba mam manię -
mówią
nie nie!
Upadam w marność
się zamieniam
i o swojej ŚMIERCI
żałobne pieśni śpiewam

koniec (Artur Chabrowski)

skończyło się wszystko,
wszystko bezwzględnie,
bezwzględna wojna,
wojna o szczęście,
szczęście zabrała,
zabrała na zawsze,
zawsze okrutna,
okrutna we mnie,
we mnie skończyło się...

*** (Anna Krakowska)

Ja jestem śmierć.
Życie ci odbieram.
Płomień życia gaśnie,
ja na sile przybieram.
Giń marny człowieku, giń.

Cisza (Artur Klimaj)

Cisza niczym potwór z bajki
Grozi i trwoni dalece swej samotności
Rzekłbym usłyszeć ją to istny cud
Czy godzien w natłoku myśli
Niebawem ciszy pragnę
Lecz ona nadejdzie
W natłoku śmierci ożywionej
Mym ostatnim tchem
Nie usłyszę jej

wady (Artur Chabrowski)

mam wady wrodzone,
one
zasłoniły mi okna,
zamknęły drzwi
na klucz.

już nie wyjdę i nie zobaczę
w sobie pochowany.

U śmierci stóp (Artur Chabrowski)

człowiek się rodzi
człowiek odchodzi
życie daje życie
życie daje śmierć
 
nienawidzić śmierci
zarazem dążyć do niej
 
potęgując nienawiść
potęgujesz życia koniec
 
życie się wierci
by w końcu paść jak trup
będąc u śmierci stóp
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Nienawidzę czasem siebie
(Małgorzata Matuszak)

Nienawidzę czasem siebie
za te dalekie myśli,
za chęć życia,
życia wymarzonego w swych snach.

Nienawidzę czasem siebie
za chęć ludzkich uczuć,
za te oczy, które patrząc ukradkiem w górę,
chcą czasem skraść słońcu jeden błysk.

Nienawidzę czasem siebie
za pragnienie słodyczy,
słodyczy, która będąc samotnością,
przytłaczając, jednocześnie zabija.

Nienawidzę czasem siebie
za pragnienia ludzkie,
za ludzką radość, szczerość, miłość...

Nienawidzę czasem siebie.
Nienawidzę!
I chciałoby się wyłuskać z siebie
tę cząstkę człowieczeństwa,
by móc żyć wśród reszty tłumu,
który nie umie zauważyć, zrozumieć i przytulić.
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Zabłąkana dusza (Ania Krakowska)

Zabłąkana dusza lawiruje wśród śmierci,
patrząc z góry na bezkres cierpienia,
wywołany przez istoty ludzkie,
które, świadome swoich czynów,
podążały przez lata do samozagłady.
Zabłąkana dusza spogląda z góry na męki istot żywych,
na ich wyciągnięte w górę kończyny,
jakby błagające o skrócenie ich cierpienia.
Zabłąkana dusza spogląda w ich oczy,
które, przepełnione bólem i strachem, przygasają coraz szybciej.
Pragnie im wszystkim pomóc,
lecz nie potrafi!
Nie jest w stanie, jako jedyna jednostka, naprawić błędy przeszłości.
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Egzystencja (Justyna Sprutta)

Bruegla szaleńcy
w czeluści udręki,
na karuzeli absurdu,
w okowach oczekiwań,
to my − ludzie.

Tworzymy wyidealizowane autoportrety,
bo inni patrzą.
Nie można inaczej.
Komedia trwa.

Pajace kreowanego losu,
karykatury swego widzimisię,
postmodernistyczne,
żywe znaki zapytania o nic.

Zaprogramowani na życie,
wyłaniamy się z czerwieni łona,
dążąc do czerni niebytu,
obciążeni przekleństwem
kruchego istnienia,
nadaremnie na ziemi
poszukujący wiecznego raju.

Geniusze XXI wieku,
uczuciowi analfabeci,
bezradni wobec empatii,
niepotrafiący spojrzeć poza smartfon.

Czy już nie ma człowieka w człowieku?
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Gdy zgaśnie (Patrycja Jastrząb)

chowam głęboko uczucia me
i myśli, które płoną jak świeca
spalając się od środka.

Choć rzeczywistość ta pozorna
jest wciąż niezmienna,
szara i monotonna.

Ja choć niby ta sama:
płaczliwa, zmęczona, i nieco
ospała, śpiąca.

Jestem niczym pacjentka 
na OIOMie leżąca, podpięta 
do respiratora.

Na ekranie monitora
coraz to mniejsze wartości.

Asystolia... i świeczka
zgasła.
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Samotność i sen
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Lęk (Piotr Zembrzuski)

Nocą gdy świat odpoczywać zaczyna
Budzi się On – trosk twoich przyczyna.
Nieokreślony, irracjonalny
Skryty za dnia, emocjonalny – lęk.
Niczym strzała przeszywa głowę
I drżysz i serce bije szalone.
Zakamarków duszy robi penetracje
I nie jest ważne czy ma swoje racje…
Sen skutecznie oddala, pcha ku aktywności
Nie istnieje dla niego pojęcie litości.
Zastanawiasz się bracie jak poradzić sobie
Różne myśli miotają się w głowie
Myślisz nawet że lepiej już spocząć w ciszy pełnym grobie
Niż być na usługach tego złego pana.
Czekasz tylko na upływ godzin, by doczekać rana…

...(Kiedy jestem)  (Patrycja Jastrząb)

Kiedy jestem sama, myślę,
że się rozpadam.

Nagle upadam i na tym
ma marność, niczym księga
się rozkłada.

Tyle tysięcy kartek od
nowa sama kartkuje się, 
ta Marności mego Życia Księga
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*** (Anna Krakowska)

Jestem spokojem na oceanie.
Spokój ten zakłócają wzburzone fale.
Wiatr wieje nad tym oceanem,
wzburzone fale uderzają o skałę.
Rozpryskują się o nią, niczym bańki mydlane.
Jestem wzburzonym spokojem na oceanie.

*** (Anna Krakowska)

Wśród ludzi, a jednak samotna.
Na otwartej przestrzeni, a jednak w zamknięciu.
Wygląda na spokojną, a jednak jest mocno wzburzona.
Uśmiecha się, a jednak jest smutna.
Chce mówić, a jednak nie do końca potrafi wyrazić
to, co z nią się dzieje.
Chce widzieć, a jednak wciąż ma zamknięte oczy.
Chce słyszeć, a jednak nie zawsze dźwięk do niej dociera.
Chce umrzeć, a jednak wciąż żyje!!!

Kot (Artur Chabrowski)

cisza zasnęła
śnił się jej czarny kot ze złotymi oczami
budząc ją z rzeczywistości

Apogeum (Artur Klimaj)

Apogeum mego szczęścia nie zna granic
Śniłem wczesnym porankiem
Dobry Jezu widząc twą świętą postać
Marnej istoty, którą stworzyłeś
Radość ma jest prawie wieczna
Lecz teraz wiem że kochasz mnie tak po prostu
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*** (Anna Krakowska)

Śpij maleńka, śpij.
Śnij spokojnie, śnij.
Kiedyś przyjdzie taki dzień, że z uśmiechem
przebudzisz się.
Na nowo pokochasz świat.
Zapomnisz, ile masz wad.
Zapomnisz, czym jest ból.
Pokochasz większy tłum.
Pokochasz samą siebie,
dopiero, kiedy nie będzie Ciebie.

Anty−depresant? (Justyna Sprutta)

(pamięci Robina Williamsa)

Marzyłam, by stąpać
po Monetowych nenufarach,
a stąpam po cierniach.

To nie jest niezaradność,
ale brutalność egzystencji
szarej, deszczowej,
ukrytej pod wyschłych liści
wiekiem.

Już dziecko w tym życiu jest katem:
pozbawia odnóży zagubioną,
bezradną w butelce muchę,
bawiąc się w rozkapryszonego boga
z ironią na zafascynowanym obliczu.

Wyrywa ostatnie tchnienie
przedwcześnie odchodzącego życia.
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*** (Anna Krakowska)

Przesunę ręką delikatnie po twej twarzy,
w międzyczasie dotykając opuszkami palców twych powiek,
zamknę je, by światło nie raziło Cię.
Śpij, mała, i śnij.
Gdy będziesz spać, na straży będę stać,
by nikt nie zbudził Cię,
by nikt nie przeszkodził we śnie.
Gdy będziesz tak śnić, ja będę trzymać drzwi,
by nikt nie wkradł się, przeszkadzając Ci.
Śpij, mała, i śnij.
Ja przypilnuję okien i drzwi,
by nikt nie zobaczył Cię
w tym długim i mrocznym śnie.
Śpij, mała, i śnij.
Ja przypilnuję ścian,
by żadna z dobrych dusz nie zastąpiła mar.
Śpij, mała, i śnij.
Ja przypilnuję podłogi,
by nikt Cię nie przepędził z wybranej drogi.
Śpij, mała, i śnij.

*** (Anna Krakowska)
Myślałam, że to sen,
lecz to działo się na żywo,
serce mocniej zabiło,
w piersiach zabrakło tchu,
ktoś szepnął – jesteś Tu!
Jestem, a jakoby mnie nie było,
rzeczywistość w sen coś zmieniło.
Nadal twierdzisz, że jestem tu?
Może to nie ja? Tylko mój nierealny duch
rzeczywistość i sen wprawia w ruch.

*** (Anna Krakowska)
Krążą myśli dookoła głowy,
zataczają się i nie dają spokoju!
Wracają jak bumerang,
chowają się i pojawiają.
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Samotność (Małgorzata Matuszak)
Znów zostałeś sam.
Coś odeszło,
coś zgubiłeś.
Niezapomniane marzenia
zasupłał wiatr.
Czy zdołasz je uporządkować?

Znów zostałeś sam
i chłodne cztery ściany.
Coś ścisnęło serce,
tylko ono ci pozostało,
tylko ono z przeszłości.

Znów zostałeś sam.
Trzeba zacząć wszystko od nowa,
trzeba odnaleźć siebie.
Tylko, czy warto?

Znów zostaniesz sam,
nim ktoś odejdzie,
nim coś zgubisz,
nim zdołasz rozsupłać marzenia.
Czy warto?

Dobre myśli (Piotr Zembrzuski)
Dobre myśli o wczesnym poranku
Są jak róże rosnące w twoim domu ganku.
Spójrz na świat jaki piękny, jaki jest bogaty
Zawieś oko na barwach, spójrz na piękne kwiaty!
Wsłuchaj się w śpiew ptaków, z dala psa szczekanie...
A wkrótce, a nawet natychmiast zmienisz swoje zdanie
O smutku, o szarości oraz beznadziei
Byś tak trwał zapewne złośliwcy by chcieli...
Pomyśl, że żyć jest warto, chłonąć każdą chwilę
Zamiast stać w miejscu zrób potężną milę
Ku rozwojowi, ku aktywności,
To nic nie kosztuje, nawet ludzie prości
Ubodzy i samotni są w stanie doświadczyć
Fenomenu życia. Poczuć i zobaczyć.
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Czas i mgła
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Czas lęku (Patrycja Jastrząb)

Nadszedł czas LĘKU
STRACHU,
nieustanna wrzawa,
ludzka zawiść
niezliczone kłamstwa.
Każdy w pogoni za pieniądzem,
swoich emocji, uczuć
Nie zauważa
siebie za najlepszego
w każdej dziedzinie
Uważa
przez to często innych
Obraża

Do czego ten świat zmierza?
Nie umiem odpowiedzieć

Jedynie stwórca nasz
Bóg może to wiedzieć.

Spotykam Cię na ulicy… (Małgorzata Matuszak)

Spacerujesz po ulicach,
zagubiona w tłumie ludzi.
Oglądamy razem wystawy.

Widzisz odbicie mojej twarzy w szkle,
Twoje smutne oczy mówią,
srebrna mgła otula Cię.

W ciepły, jesienny wieczór
nawet fontanna płacze,
a Ty masz na twarzy spokój,
w sercu siłę i nadzieję.

Nawet deszcz nie jest w stanie
zmyć z kącików twych ust uśmiechu,
Dziewczyno jesienna w srebrnej mgle…
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*** (Anna Krakowska)

Kiedy otwieram oczy,
widzę wszystko jak za mgłą.
Za mgłą, która odróżnia ludzi dobrych od złych.
Za mgłą, która ukazuje widzialnych i niewidzialnych,
a kiedy schodzi ta mgła, okazuje się,
że stoisz na środku chodnika sama.

Mrok (Artur Klimaj)

Mrok, który się zapada
jak struga deszczu wchłaniana przez ziemię,
gdzie obłęd wraz ze strachem poczyna
mrok, który rodzi i umiera zarazem,
kończy swój żywot, jeśli tylko o nim zapomnisz.

Życie (Stanisław Kulbaka)

Choć w życiu się napracujesz,
nigdy tego nie zmarnujesz.
Więc nie lękaj się niczego,
pomyśl – co zatrzymasz z niego?

*** (Anna Krakowska)

Dni mijają powoli,
czas wlecze się okropnie.
Czekam od jednego wydarzenia do kolejnego.
W przerwach zamyślona,
z głową w chmurach,
obecna ciałem, nieobecna duchem.

Czas(Stanisław Kulbaka)

Ile czasu zgromadziłeś?
Wiele już przeżyłeś.
Wsłuchaj się w zegara bicie
i wypełniaj czas swym byciem.
Zapomnienie i sen.
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*** (Anna Krakowska)

Blisko, a jednak tak daleko.
Zza zamkniętego okna wyglądam na świat.
Patrząc na przechodniów,
zazdroszczę im swobody ruchu.
Chciałabym tak, jak oni
iść swobodnie przed siebie,
stąpając po chodniku, krok za krokiem.
Chciałabym dotknąć ręką płotu.
Na swobodzie bez smyczy,
zapaliłabym papierosa,
nie słysząc słowa: „daj”.
Tak blisko, a tak daleko,
by zrobić krok, nie oglądając się za siebie.

Młodość (Stanisław Kulbaka)

Młodość szybko przeminęła,
porwał ją radości kwiat,
lecz w mej duszy pozostawił
smutek i głęboki żal.

I nadzieja pozostała,
z którą idę dziś do Ciebie,
By miłością budzić świat.

Powstań! (Piotr Zembrzuski)

Kiedy uważasz, że wszystko się wali
A droga mgłą zasnuta pozostaje w dali.
Gdy lęki wystawiają na ból Twoją duszę
I Twe ciało oraz psyche targają katusze
Zdaj się na moce pozytywnego myślenia
I pomyśl: jest jeszcze tyle do zrobienia.
Wydobądź z siebie iskrę pewności siebie
Pewnie nie od razu poczujesz się jak w niebie
Ale to niebo będzie bliżej Ciebie.
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Nocne kochanków rozmowy
(Małgorzata Matuszak)

Granat na północy nieba,
grafit w zarysie drzew,
zegar tykający na kominku
i błędne światełka w oddali.

Nocne czuwanie matki,
wyczekiwanie na dzwonek,
oczekiwanie na deszcz,
zamyślenie nad przeszłym dniem.

Księżyc kłania się gwiazdom,
niebo usypia w bezruchu,
wiatr odfrunął gdzieś daleko
i promień złocisty zasnął.

Noc dostojna w sukni z gwiazd
wkroczyła nad miasto.
Będzie tańczyć walca do świtu,
świerszcze zagrają jej melodię.

Jeszcze tylko modlitwa krótka,
kąpiel serca i sumienia,
muśnięcie ciepłych warg dwojga
i krzyż na czole dziecięcia.

Dobranoc świecie... może do jutra…
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Na dobranoc  
(Piotr Zembrzuski)

Kiedy mrok zapada, gdy zagajnik zielony
Robi się szary, kiedy z każdej strony
Otoczyć cię mogą złośliwe demony
Spójrz bracie na to z nieco innej strony.
Nocne zło, niepokój i serca bicie
Przeminą. A czeka cię dzień, który znakomicie
Możesz przeżyć zostawiając w tyle
Smutki, lęki, niepokój, pełne mroku chwile.
Przed tobą dzień słoneczny, skąpany w radości
Niechaj ta chwila w tym sercu zagości
Na stałe. By starczyło chwil
Na walkę z mrokiem, abyś dobrze śnił.
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Anioły upadli i Bóg
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Chichot Boga (Justyna Sprutta)

Stworzona z prochu ziemi
i boskiego atomu,
ja – uformowana materia,
darwinowskie,
uduchowione
zwierzę.

Szarpię struny egzystencji
i słyszę chichot
własnej, spękanej oschłością
duszy,
a może to chichot Boga?

I pytam,
czy to Bóg ze mnie zakpił,
bawiąc się mną,
jak animator porcelanową lalką,
w teatrze życia?

W momencie (Patrycja Jastrząb)

W momencie, gdy dobry Bóg
wezwie Mnie do Siebie
Będę na Ziemi Szczęśliwa,
Lecz jego wola się wypełni
Powiem
Idę do Ciebie Amen.

Rzeźbiarz (Justyna Sprutta)
(pamięci Pawła Brylińskiego)

Bóg stworzył drewno
i podarował je 
Rzeźbiarzowi−Demiurgowi,
a on zadał martwej materii
niewymowne cierpienie.

Westchnienie bólu
uniosło warstwę kory
w niemej skardze konającego.

Z jęku wyłonił się krucyfiks,
wbrew dogmatom naiwny,
a kiedy anioł nadziei wbił go
w Kalwarię,
Mistrz−samouk odszedł.

W szarej kapocie,
w kapeluszu z woalem pajęczyny,
z torbą zesztywniałą ze starości,
zgarbiony w pozie szlochającej 
wierzby.

Za nim cienie jego dzieł
podążyły ku cmentarzowi,
bo to była ostatnia chwila
Mistrza na oniemiałej ziemi…
Pochowano go pod cmentarzem,
samobójcę.

Jedynie wiatr nad nim zapłakał,
a żałobnice−topole smutno na niego 
patrzyły,
gdy wstępował za Bogiem
do litościwego nieba,
dźwigając pod pachą
nieukończoną Pietę.
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Zdziwienie Boga (Justyna Sprutta)

Zdziwił się Bóg,
stworzywszy Adama,
bo jego oblicze było takie święte,
ciemne,
ikonowe.

Bóg ujrzał siebie w tym obliczu.

I skusił Lucyfer Adama.

Oblicze to stworzyło obozy koncentracyjne,
zbombardowało Aleppo,
namaszczone, zgwałciło dziecko.

Zdziwił się Bóg,
bo to już nie było Jego oblicze.

Emigracja (Artur Klimaj)

W trwodze na emigracji
Liczą swoje srebrniki
Łzy tęsknoty za domem
Racz Aniele ich ratować
Słodki lotos zatruwa umysł
Biada wam jeśli zapomnieliście

Sukkub (Anna Krakowska)

Z demonicznym uśmiechem
na twarzy trwasz,
dlaczego taki wyraz Jej masz?
Demoniczny dźwięk z Ciebie wychodzi.
Czy Ty w ogóle wiesz, o co w tym wszystkim chodzi?
Demoniczne paznokcie masz,
czy wiesz, że mogą rozerwać czyjąś twarz?
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Upadła (Anna Krakowska)

Zamknięta w przestworzach,
łapczywie łapie wiatr w skrzydła.
To się wzbija,
to nurkuje,
dalekiego celu poszukuje.
Raz w górze, raz w dole,
sokolim wzrokiem patrzy w padoły.
Tu źdźbło trawy uchwyci,
a za minutę ciałko myszy wzrokiem pochwyci.
Nim się nie obejrzysz, już ją trzyma w szponach,
Biedna, bezbronna myszka powoli zaraz skona.

Anioł(Stanisław Kulbaka)

Zszedł anioł z obłoków
i siadł Ci na ramieniu
muśnięciem skrzydeł w locie.
Leciutki trzepot serca,
przeczysty błękit
nieskazitelności.

Anioł(Artur Chabrowski)

Szaro buro ciemno
Czuję anioła
On czas zatrzymał
Od przepaści uchronił
Lecz choć nie spadam
Ponury świat nie daje skrzydeł
A anioł
Niech mnie pilnuje dalej
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***(Anna Krakowska)

Zależy, jak go postrzegamy,
stróża otchłani,
z której nie ma wyjścia.
Obraz krwawej rzezi
przy uboju zwierząt,
obraz pojawiający się w umyśle,
którego przegonić się nie da,
który przybiera na sile,
staje się coraz to wyraźniejszy,
przeraża samym byciem.

Angel (Małgorzata Matuszak)

Znów powróciłeś swoim uśmiechem.
Jakże się cieszę z tego spotkania.
Będziemy łowić białe obłoki.
Będziemy chwytać promienie szczęścia.
Złotem obłożę nasze wspomnienia,
by blaskiem swoim przykryły ziemię.
Nie zasługują na szarą codzienność.
Były i będą miłości cieniem.
Tylko cieniem.
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Kłamstwa, kłamstwa

(Artur Chabrowski)

Fałszywe światło
gorsze jest od ciemności.
Świeci mrokiem w jasności,
Tworząc niewiedzy mrok.
 
Słodkie jest kłamstwo Lucyfera
jak wąż watą cukrową oblepiony.
Trądem bestii zarażony.
Zaraża innych, którzy piją jego jad.

*** (Małgorzata Matuszak)

Za szum wody,
tęczę w błękicie,
kolory kwiatów,
zapach lasu,
za miłość prawdziwą,
Anioła wiernego,
śpiew ptaków,
muzykę serca
i za drugą moją połowę
dziękuję Ci, Panie.

Dobra robota (Piotr Zembrzuski)

Wymagamy od Boga by nasz los odwrócił
By znalazł dla nas szczęście, z drogi złej zawrócił
Lecz czy pomyślałeś o tym drogi czytelniku
Że los twój leży w twoich rękach? Rób zatem po cichu
Dobrą robotę ku doskonaleniu duszy i ciała
A dostrzeżesz, że rzecz fenomenalna się stała.
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Przyroda
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Impresja z dzieciństwa (Justyna Sprutta)

W wilgotnym od rosy
dywanie traw
toną dziecięce stopy,
depcząc kaczeńce.

Nad nimi wiatr całuje skowronki
unoszące się nad polami
przeciętymi strumieniem
czesanym przez wierzby.

Rozkoszna jedność z naturą,
pozbawiona futurystycznego pędu auta
po asfaltowej drodze,
spalin i rechotu silnika.

Aromat zbóż
z obrazu Chełmońskiego,
zapach mleka z bańki,
smak gruszek z alei,
wianki z chabru i maku,
dzika róża na rowie, z krową i lasem w tle,
konie z bryczką i rozpędzony zimą kulig,
sztuczne ognie iskrzące się na mrozie
w wigilijne oczekiwanie Niesamowitego,
sąsiadki plotkujące na ławce
i dumnie kroczący przed nimi kogut
w towarzystwie zakochanej w nim kury.

Obraz naiwny,
namalowany pastelami wspomnień,
pachnący bzem z ogrodu
i fiołkiem z pałacowego parku,
smakujący miąższem jabłek
otulonych słońcem,
o których podkradaniu jedynie świątek
drzemiący przy drodze wiedział,
nieustannie profanowany 
dziecięcą beztroską.
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Zima (Justyna Sprutta)

Uschły liść bezskutecznie obejmuje
bezwstydną nagość
skostniałych gałęzi drzew

Dopiero wigilijny Anioł
przykryje skrzącym się puchem
skrzypiących skrzydeł
ich konary

Ożywi śmierć

Róża
(Artur Klimaj)
Róża otoczona zewsząd kolcami
Wabi i kusi swym pięknem
Onieśmielająca róża jak Wenus porywa ludzkie serca
Różo kwiecie mój pozwól zaszczycić swym pięknem
W tragizmie cudów życia spełnia się ludzka niedola 
Biedny człowiecze chcesz ujrzeć swą duszę
Wpierw zatrać ją a wnet rozkwitną pęki róży

Wiejski odpust (Justyna Sprutta)
Baloniki, gwizdki, lalki, koniki drewniane…
Niecodzienna codzienność
pod okiem zdumionego Boga,
pod murami cmentarza,
na przekór nagrobnej zadumie
dziecięcy śmiech
przy straganach,
na których kicz to geniusz sztuki,
klejący się od czerwonych lizaków,
malinowej oranżady i waty cukrowej,
gdzie nawet Bóg podobny jest do cukierka.
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Boże Narodzenie w Tatrach (Justyna Sprutta)

Pod Tatrami smreki stoją,
takie polskie, ośnieżone.
Okrywają mroźną bielą
Dziecię Jezus narodzone.

Nad Tatrami betlejemska
promieniami gwiazda błyska.
Każdy dziwi się, że żłóbek,
a nie królewska kołyska.

Tylko smreki się nie dziwią,
wżdy to Boże Narodzenie.
Sieją wokół radość w Tatrach,
bo to przyszło Odkupienie.

Muzyka lasu (Justyna Sprutta)

Krople deszczu
na pięciolinii pajęczego splotu

Szum kniei
i pachnąca mchem wirtuozeria

Wiatr skrzypek igra w gałęziach drzew
otula pląsami sosny
gdy krople rosy w usta
spragniony chwyta elf

Oklaski spadających szyszek

Wiatr odłożył skrzypce z babiego lata

Nastała cisza
Brawo maestro
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Na Diunę

(Małgorzata Matuszak)

Obudziła się pustynia
w powiewie szeptu.
Widzę zieloność,
wstający świt.
Pierwszy promień słońca,
pierwszy ptak,
pierwsze spojrzenie,
pierwsza miłość,
szum w uszach,
blask oczu,
ziewający księżyc
i biały obłok na zachodzie...
... mały trzmiel przeleciał nad kobiercem łąk...
A może to fatamorgana?
Nie − to niemożliwe!
Planeta moich marzeń jest tu,
tętniąca życiem źródeł,
powstająca wielkością przyjaźni.
Otula mój świat szczelnie
ramieniem życia.

Wiosna – Jesień (Małgorzata Matuszak)

Rozmowy codzienne
i myśli nieznane
smakują czasami
jak imię kochane.

Jeżeli chcesz wiedzieć,
to powiem w sekrecie,
że jesień potrafi
być wiosną uniesień.
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Patrząc z lotu ptaka (Piotr Zembrzuski)

Z perspektywy ptaka świat jest taki piękny!
Tu zieleń łąki, ówdzie kwiatów pęki.
A wszystko oświetlone blaskiem słońca.
Wydawałoby się, że ta rzeczywistość nie posiada końca
I trwa na zawsze tu i teraz.
Lecz nagle łbem o beton uderzasz. 
To co piękne, co żyje, co dodaje blasku
Człowiek postanowił umieścić w potrzasku.
Asfaltem obudować ścieżki, kominy postawić
Jak największą ilość zwierzyny zabić.
Podeptać rośliny, smog wpuścić w powietrze
Odejść od natury, bo życie jest lepsze
Kiedy kwiatek mamy w tablecie a uśmiech to znaki
Och dobrze mają wolne, piękne ptaki…

Spacer (Piotr Zembrzuski)
Otuleni słońca promieniami
Ku niebu, światłości zmierzamy.
Wsłuchujemy się w ptaków śpiewanie
Cieszymy się wiosną, przyrody wstawaniem.
Dostrzegamy ciepły powiew, kwiaty wokół rosną,
Wiosna rozkwita, można chodzić boso
Po łąkach zielonych po ścieżkach leśnych 
Gdzieś w tyle pozostały komórki, tablety
Tutaj rządzi przyroda i to wiele znaczy
Szczęśliwy kto poczuje i piękno świata zobaczy!
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O przeszłości i ody
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Do*** (Małgorzata Matuszak)

O złudna niewinności,
Muzo poezji i pieśni,
któż cię zrozumieć zdoła,
jesteś jak kwiat czereśni.

Jak dziecko tłumacząc winy,
w niewinności się kalasz,
to biel, to czerń oznaczasz,
grzechy swoje oddalasz.

Wyszukasz w tłumie niewinnych,
co tłumom przypomną prawdy,
prostotą słów nakreślą
granicę miłości i zdrady.

Nad Rubikon się wzniosą,
Księgę świętą otworzą,
gdy anioł smyczkiem zakwili,
w usta hymny ci włożą.

O starych prawdach wspomnienie
jak latarnia zabłyśnie
burzą w sercach dusz ludzkich
i rozterką w umyśle.

Aniołom skrzydła rozwiną,
by szelestem wzleciały,
muzyką, prawdą i pieśnią
Bożą chwałę wyznały.

Boże, daj nam anioła,
by talenty swe mnożył,
ludzkie plemię żmijowe
na Twe prawdy otworzył.
By niewinnie zrodzone
przez wiarę do miłości,
to, co nadzieję daje,
dało też łyk godności.
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Triumf − Wojenny (Artur Klimaj)

Triumf jak epicki heros
pręży muskuły w swej księżycowej poświacie.
Cóż mu pozostało w swej niedoli,
w chwalebnym spoczynku na Polach Elizejskich?

Gdzie rankiem promień słońce otula
trawę i koronę drzew, tam duchy
unoszą się, lecz wiszą jak mgła,
w nadziei na zmartwychwstanie.

Noc pełna tlących gwiazd
w swym uroku mieni żywym srebrem,
a w oddali słychać jęki poległych.
Próbują mówić, a któż ich słucha
w gąszczu przelotnej historii,
która drwi ze swoich synów i córek
Zabiera jak pociąg z kolejnych stacji,
który pędzi jak oszalały w mrokach historii,
prowadząc do wielkiej wiktorii.
A w oddali dziecko małe płacze, obdarte ze wszystkiego.
Niedola−Niedola, płacz i wojna.

Oda do młodego (Artur Chabrowski)

O młody Polaku przyszłości ojczyzny
zważ na te słowa na nasze blizny
jakakolwiek partia rządzi
Polaków dzieli wodę mąci
a Ty młode dziecko narodu
rób tak byś nie zaznał głodu
przy tej wielkiej hałastrze polityków
bądź sobą wśród lwów papierowych ryków
Bądź człowiekiem i spójrz do wewnątrz
wydostań się ze schematów pnączy
i gdy będzie koniec świata żelaznego
buduj podwaliny wieku złotego
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O Sybillo (Artur Chabrowski)

Twarz Twa kwieciem malowana
Skóra delikatna miodem nadziewana
Włosy jak żniwo mienią się jasnością
Tylko Twa odpowiedź napawa przykrością

Co prawda jam jest już niemłody
Może w tym upatrujesz przeszkody
Zapewniam Cię jednak doskonale
W kierunku miłości dążę wytrwale

Ty jednak uciekasz za każdym razem
Pokazujesz mi niewdzięczność odrazę
Za to żem Cię wyłowił z dołu z rynsztoka
Bo zainteresowała mnie Twa powłoka

Ty jednak wierzysz że tam Twa przyszłość
Okazujesz mi złość za to wszystko
Dałem Ci suknie dałem Ci złoto
Ty wszystko wyrzuciłaś w błoto

Gdy przed Twym delikatnym kruchym ciałem
Jak głupiec pod drzewem i sznurem klękałem
Wszystko wydawało się takie niemrawe
Straciłem Ciebie i to co w Tobie kochałem

Droga Sybillo na kamieniu zapisana
W mym sercu starca będziesz zawsze kochana
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Cysterskie cienie 
(Justyna Sprutta)

Snują się białe cienie
w zadumie pochylone
przemierzając korytarze
zamarłej historii

To porzucone kamienie
i wskrzeszone karty
cysterskiej przeszłości

W przestrzeni zawisł dźwięk dzwonu
niczym śpiew rażony ogniem
w pachnącej żywicą dzwonnicy
pod niebem złotym

Drzwi skrzypnięcie
jak brewiarz dawno wyśpiewany
i kroki niczym krople
spadającego deszczu
z nieba błękitnego

A więc nie umierają dzieje

Sączą się białą smugą z jabłoni klasztornych
z ziemi płodnej rękoma ludzkimi urobionej
z murów świątyni ołobockiej
drążąc żywe litery
w pamięci pokoleń
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I znów słychać kroki
ale już coraz cichsze
Śpiew ustał
i nut nie zna nawet ptak
żegnający słońce
trzepotem skrzydeł

Litery pozostały

[Wiersz  nagrodzony:  III  miejsce  (2014  r.,  Sieroszewice),
opublikowany w książce  Cysterki w Ołoboku. Jubileusz 800-lecia
lokacji klasztoru, Sieroszewice 2014].
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Fraszki na 
zakończenie

Justyna Sprutta
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Niebo bez zwierząt…? 

Powiedział biskup dziewczynce:
„Twój pies nie będzie w niebie”.
Ja zaś zapytam biskupa:
„A kto tam wpuści ciebie?”

Na bigotkę 2

Mimo iż dni całe
na kolanach spędza,
duszę ma rogatą:
obłudnica−jędza.

Na bigotkę 3

Bigotka −
diabła pociotka.

Na pyszałka

Gnojowisko
zawsze blisko.

Na doktora nauk

Za togą
książki sznurem,
niczym panny
za mundurem.

Na obmawiające

Cierpią boleści
z powodu braku wieści.

Na hulakę i rozpustnika

Zmarnował życie
na wszelkie
użycie.

Na niefrasobliwość Amora 

Czasem mnie dziwi
niecelność Erosa:
jak mógł ze sobą złączyć 
maszkarę i herosa.

Na kobiecą nie−jedność 

Kobieta kobiecie
wrogiem zwykle bywa,
gdy w te same progi
mężczyzna przybywa.

Na autorkę fraszek 2

− „Jakiż to aniołeczek,
a fraszki pisze cięte...”
− „Niech pan to zapamięta:
nie wszystkie aniołki są święte”.

54



O Antologii
W nocy (Artur Chabrowski, Anna Krakowska)

W nocy przyszedł mi pomysł do głowy
Aby wyjść w nieznanym kierunku
Szedłem jak nigdy środkiem ulicy

Powolnym krokiem
jak zjawa stanąłem na polanie

Najjaśniejsza gwiazda pojawiła się przede mną
Jasnowłosa niewiasta jak cień przemknęła

Piękna

I już chciałem ją objąć
Lecz się rozpłynęła
Spojrzałem w niebo

Świtało

Gwiazda na niebie
     - jak ona zniknęła
Polana się rozmyła

Czas wracać

A po drodze
Ta sama ulica
Te same domy

Coś się zmieniło

Zamknęli mi okno
Musiałem wejść drzwiami

A wtedy...
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(Anna Krakowska, Artur Chabrowski) Okna na oścież otwarte

Weszłam przez drzwi
A okno na oścież zostało otwarte

Nadludzka siła przyciągała mnie
                  w jego kierunku

Baśniowy ogród - jak we śnie
Kwiaty na nich opowiadają

                  różne historie

Miłość przeplata się z nienawiścią
A śmierć przychodzi po cichu

Wtedy doskwiera nam samotność
A sen nie przychodzi

W mgle czas płynie nieubłaganie
A anioły i Bóg tworzą przyrodę

Pisząc ody o przeszłości

Teraz patrzę na to z lekką ręką
To Bóg opowiada że czas mgły się kończy

Sen przeminął, a przyszłość
Świetlista jak ta gwiazda

Zaprzecza samotności
Śmierć i nienawiść

                 odeszły w zapomnienie

Zamknęłam okno
            Nadludzka siła się rozmyła

Otworzyłam drzwi
A on już przy nich czekał
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O nas 

Małgorzata Matuszak – technik analityki medycznej. Urodzona w Wałbrzychu w 1968
roku. Dzieciństwo i młodość spędziła w domu rodzinnym w Lubartowie, a od 1990 roku
mieszka w Kaliszu.  Zakopane dawno i nieświadomie talenty, odkrywane po latach, są
szczególnie  cenne.  Zdążyła  odkopać  jeden  z  nich  –  talent  plastyczny.  Zajęła  się
zgłębianiem tajników pisania ikon. Teraz próbuje swoich sił jako poetka. 

Justyna  Sprutta –  historyczka  sztuki,  teolożka,  polonistka,  znawczyni  teatru.
Absolwentka  kaliskiego  Studium  Animatorów  Kultury,  Katolickiego  Uniwersytetu
Lubelskiego, Uniwersytetu im. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza.  Jej  pasje  to  ikona,  teatr  i  przyroda.  Pochodzi  z  Ziemi  Gostyńskiej
(Wielkopolska), mieszka w Ostrowie Wielkopolskim.

Anna Krakowska − niepozorna kobieta o pięknym sercu. Jej poezja to spowodowane
chorobą,  zakorzenione  w  codzienności  czyste  emocje.  Jej  wiersze  ukazują  walkę,
zwycięstwo nad  alter ego,  które bywa mroczne i zepsute.  Jednak tak jak w bajkach,
również w jej życiu zwycięża dobro a złe emocje zostają uśpione.

Stanisław Kulbaka –  jego  zainteresowania  to:  literatura,  sztuka,  rękodzieło.  Od  lat
pisze wiersze na własny użytek i dla stowarzyszeń osób niepełnosprawnych. Pracuje na
rzecz osób niepełnosprawnych. Posiada wyższe wykształcenie.

Artur Chabrowski – urodził się w 1985 roku. Zajmuje się także ezoteryką i rozwojem
duchowym. Jest autorem pięciu książek. 

Artur Klimaj – ma 40 lat i wykształcenie średnie (techniczne). Prywatnie ojciec dwóch
córek. Mieszka w Tarnowie. Fascynuje się kulturą, filozofią i pięknem antycznej Grecji i
Rzymu. Jest  miłośnikiem boksu i  kulturystyki.  Od niespełna dwóch lat  pisze poezję,
która do tego momentu trafiała do szuflady. Autor prosi zatem o wyrozumiałość i życzy
miłej lektury swoich wierszy.

Patrycja Jastrząb – „Dzień dobry, mam na imię Patrycja Jastrząb, mam 25 lat. Zmagam
się z następującymi chorobami: upośledzenie zmysłu wzroku – głębokie niedowidzenie
(prawe oko nie widzi wcale, lewe oko nie widzi prawie nic), choroba dwubiegunowa
afektywna, borderline. Dziękuję Panu Arturowi Chabrowskiemu za udostępnienie moich
wierszy. Miłego dnia Patrycja Jastrząb.” 

Piotr Zembrzuski – rocznik 1962. Z wykształcenia poligraf, mieszkaniec Nowej Rudy. 
Główne zainteresowania to m.in historia oraz literatura i film science fiction.
Przygoda z poezją istnieje od ok. dwóch lat. Piszę o emocjach, o pięknie przyrody, o
frustracjach i życiu codziennym człowieka wyobcowanego, samotnego wśród tłumu.
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Spis treści
Fraszki na początek

Miłość i szczęście

Nienawiść i śmierć

Samotność i sen

Czas i mgła

Anioły upadli i Bóg

Przyroda

Ody i przeszłość
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