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Pamiątka z tej ziemisyk 

 W miłości wciąż to samo radość i cierpienie 

nawet sam Pan Bóg nie kochał inaczej 

kocha gwizd kosa co rychło ustaje 

liść klonu co opadnie bo już poczerwieniał 

jelenia co zrzuca rogi po kolei ciemne 

szczęście nieposłuszne to jest to go nie ma 

kuropatwy co wszystkie dokładnie poginą 

choć stale powracały na to samo miejsce 

patrzy w kruchość - radosne świadectwo istnienia 

między tym co przemija jest się wciąż na zawsze 

szuka tych wszystkich 

co po śmierci swojej 

już nie potrafią słać łóżek po sobie 

na listy odpisywać powracać do domu 

tak znajomych że mogli wyjść bez pożegnania 

o tym że nie umarli nie mówiąc nikomu 

  

to tutaj na ziemi jest jeszcze milczenie 

bo się idzie do Niego odchodząc od siebie 

wczoraj ciebie widziałem jutro nie zobaczę 

tak jakbym już odnalazł i znów nie mógł trafić 

bo serca są te same lecz niejednakowe 

w niebie także krzyż niosą pamiątkę z tej ziemi 

 
Nie tylko o czaplach 
Piszą o czaplach co wstają jak poranne zorze 
o jeżu co ma oczy wystające 
o morelach co pochodzą od dziadka migdała 
śmiejąc się że mają drzewo ginekologiczne 
o słoniu co ma problem bo usiąść nie może 
o kundlu bliskim sercu bo wyje po trochu 
 
Boga najłatwiej znajdziesz nie pisząc o Bogu 

 



Żaba 
Wrona nie ma pretensji że jest tylko wroną 
gawron zadowolony że został gawronem 
może tak go przezwano bo wraca na zimę 
zresztą nic gawron nie wie o gawronie 
jaskółka się cieszy że fruwa we fraku 
sam Bóg jej powycinał widełki w ogonie 
zimorodek koślawy piękny niebieski nad wodą 
samotny jak samotny co zajął się sobą 
kukułka się nie skarży że ma dziób niemocny 
że tylko samiec kuka że ma nogi słabe 
lecz żaba najszczęśliwsza kiedy kocha żabę 
 
 
Który stwarzasz jagody 

Ty który stwarzasz jagody 

królika z marchewką 

lato chrabąszczowe 

cień wielki małych liści 

zawilec półobecny bo uwiędnie zanim go się przyniesie 

                                                              do domu 

czosnek niedźwiedzi dla trzmieli 

smutek roślin 

wydrę na krótkich nogach 

ślimaka co zasypia na sześć miesięcy 

niezgrabny śnieg co ma wdzięk większy zanim zacznie 

                                                              tańczyć 

serce choćby na chwilę 

  

spraw niech poeci piszą wiersze prostsze od wspaniałej poezji 

 
Pomyśl 

Pomyśl czy przyszło  ci kiedy do głowy         

 

że błękit jest czasem siny czasem granatowy         

 

bywa jak lazur lub jak kraska modry         

 

cieszą się święci w niebie         

 

na dole pies z pieskiem         

 

że nawet niebo nie bywa niebieskie 



Litania do uśmiechu 

Uśmiechu w bólu głowy 

uśmiechu w cierpieniu 

uśmiechu gdy pieniędzy do jutra nie starczy 

uśmiechu gdy dudek rozkłada swój czubek 

bliźni przyszedł do kościoła i na bliźnich warczy 

uśmiechu kiedy koza stanęła z zachwytu 

ksiądz duszpasterz nie straszy bo wyciągnął nogi 

kiedy niewierzący modli się po cichu 

prezesowi rosną za uszami rogi 

kiedy Ewa Adama wyprowadza z raju 

ciemno coraz drożej niebo z komarami 

uśmiechu Baranku Boży zmiłuj się nad nami 

 

Starzy ludzie 
 

Nie lubią proszków 

przy aspirynie się krzywią 

czekają na miłość dobroć 

powrót ojca i matki 

tak jak w dzieciństwie 

wszystkiemu się dziwią 

cieszą się gwiazdką choinką 

zimą tęsknią do wiosny 

  

Starzy - to dzieci które za szybko urosły 

 

 

Parami 

Ptaków zwierząt jest wiele a chodzą parami 

ile gwiazd w noc czerwcową nigdy nie wiadomo 

liście nie policzone porzeczki jagody 

co najmniej trzy biedronki prowadzą do domu 

bólu też pod dostatkiem cierpień coraz więcej 

ilu już papieży na tym świecie żyło 

tylko Bóg jest wciąż jeden jakby go nie było 

 

 

 

 

 

 



 

  

Proszę o wiarę 

Stukam do nieba 

proszę o wiarę 

ale nie o taką z płaczem na ramieniu 

taką co liczy gwiazdy a nie widzi kury 

taką jak motyl na jeden dzień 

ale 

zawsze świeżą bo nieskończoną 

taką co biegnie jak owca za matką 

nie pojmuje ale rozumie 

ze słów wybiera najmniejsze 

nie na wszystko ma odpowiedz 

i nie przewraca się do góry nogami 

jeżeli kogoś szlag trafi 

 

Prośba 

Żyrafo dryblasie z trójkątną główką 

jamniczko z poczwórnym platfusem 

wielbłądzie kulfonie 

mrówko widoczna przez lupę 

kaczko płaskonosa 

dziobaku nietypowy co wyłazisz z jaja 

czaplo pięknie krzywa 

nas grzeszników na duchu podtrzymuj 

ile pokrak bez winy 

 

 



 

 

Szczęście 

nie miłości bez odpowiedzi 

serce zostaje dalej choć odeszło 

byle nie dla siebie 

wtedy krowa pociesza ogonem 

dwumetrowy goryl obejmuje goryla 

koza pójdzie do kozy 

zimorodek czeka na zimę żeby się urodzić 

jeż nie jeży się na jeżycę 

komputer pyta koguta o godzinę 

bocian powróży choćby jedną bezpartyjną nogą 

całują wszystkich nawet nikogo 

a szczęście tak jak skrzypce im starsze tym młodsze 

 

Czekanie 

Popatrz na psa uwiązanego przed sklepem 

o swym panu myśli 

i rwie się do niego 

na dwóch łapach czeka 

pan dla niego podwórzem łąką lasem domem 

oczami za nim biegnie 

i tęskni ogonem 

  

pocałuj go w łapę 

bo uczy jak na Boga czekać 

 

 

Bałem się 

Bałem się oczy słabną - nie będę mógł czytać 

pamięć tracę - pisać nie potrafię 

drżałem jak obora którą wiatr kołysze 

  



- Bóg zapłać Panie Boże bo podał mi łąpę 

pies co książek nie czyta i wierszy nie pisze. 

 

Śnieg 

Dlaczego chciałbyś rozpłakać się w śniegu 

cieszyć się nagle 

jak gąsior wśród gęsi 

deszcz – to swojak rodak od nieba do ziemi 

śnieg przychodzi do nas ze świata innego 

leczy nerwy za darmo 

lepi z ciotki anioła 

nie pamięta złego 

 

 

 

Tylko 

Tylko sześć pór roku a tyle się zmieści kukułka na wiosnę czajka co w marcu się zjawia a w 

lipcu odleci buty mokre od deszczu rak ciemnoniebieski a potem czerwony buk gładki 

obojętny że się mrówka gniewa dąb co się zawala ważka co przetrwała poziomka za mała 

żeby się ukłonić dusza stale zdumiona wielkim smutkiem ciała i cisza taka jak kropka po 

śmierci 

 

 

 
 

 


