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Pejzaże myśli rozproszonych 
 

Są noce, 
gdy świt się nie spieszy, 

gdy gasną świece 

od wiatru rozpaczy. 

Są sny, 
które roztaczają przed nami 

pejzaże myśli rozproszonych. 
 

Oddech 

Ziemia jest pełna 

oddechów i westchnień, 

zapachu kwiatów, 

szumu drzew, 

śpiewu i trzepotu ptaków, 

wschodu dnia 

i zachodu gwiaździstych nocy. 

A niebo tylko Bogiem oddycha. 



 

Szyba 

 

To nie ból 
to tylko szyba 

oddziela od świata 

moją młodość. 
Przylepiając nos do zimnego szkła 

patrzę na ludzi idących obok 

śmiejących się radośnie 

trzymających  się za ręce. 
Mrużąc oczy zmęczone blaskiem 

oślepiającego słońca 

pytam sama siebie: 

„Dlaczego to nie ja jestem 

po tamtej stronie?” 

 

Jesteś moim skrzydłem 
    Mojej Mamie 

Jesteś moim skrzydłem co do lotu wzbija 

i dzięki Tobie szybuję wysoko 

nad moją głową ciągle rozwijasz  
swą miłość - największy spadochron. 

I choć upadam tonąc w życia toni 
Ty wciąż trwasz we mnie tak jak moje serce 



dzielisz się ze mną swoimi rękami 
więc dziś całuję Twe ręce. 

Jesteś mi Mamo wszystkim na tej ziemi 
promieniem słońca co rozświetla drogę 

i drogowskazem pośród życia cieni 
z Tobą dojdę tam gdzie sama nie mogę. 

 

 

*** 

 

         Odeszło cicho szczęście 

rozprysło się na tysiące drobnych kropelek 

jak bańka mydlana. 

Rozbiło się na miliony maleńkich kryształków 

Odleciało z powiewem wiatru 

jak lekki puch z główek dmuchawców. 

Odszedł ktoś bliski 

a jego ślady tak trudno pozbierać.  

 

 

 



 

 

Gramatyka miłości 
Mówimy do siebie 

myślą 

wzrokiem 

dotykiem 

jest to poprawna 

gramatyka miłości.  

 

*** 

Błękit nieba, 
kolor fiołków, 
blask  oczu –  

to wszystko rozprasza 

moją samotność.



 

Dotyk 

 

Czasem trzeba upaść 

na kolana, 

aby zrozumieć sens upadku. 
Czasem warto poczuć 

smak ziemi, 

aby poczuć dotyk  nieba. 
 

 

 

Roztańcz moje serce 
 

Roztańcz moje serce 

melodią słów 

akordami gestów. 
W tańcu  chcę zapomnieć 

o tym co boli 

o rzęsistym deszczu łez 

który zrasza nasze dni. 
Zapomnijmy razem 

o szarości nieba 

i o tym, że coś jest nie dla nas. 
Wsłuchani w szepty 

roztańczmy siebie. 





 


