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Czas wieku
podeszłego
Zofia Małożewska

C

zas wieku podeszłego to okres
wielu znaczących zmian, które
wpływają na sposób przeżywania
codzienności. Kryzys biologiczny, zmiany
w organizmie, wszystkie organy podlegające obciążeniu psychicznemu i nerwom.
Ale w tym smutnym czasie Jezus Chrystus jest fundamentem, w obciążeniu organizmu, jest ratownikiem i przyjacielem,
gdy szukam pomocy w przeżywaniu smutku. Są to może smutne przeczucia, ale
żyję nadzieją? O Panie, w każdej chwili
potrzebuję Ciebie!

Uciszenie we śnie

W

idziałam cichą przestrzeń dzikiego piękna natury. Ranek był śliczny, pełen
zapachu zieleni. Perlista rosa wisiała na mokrych liściach drzew i połyskiwała. Tu i ówdzie na łąkach lśniła woda, po której wśród złotych kwiatów kaczeńca brodziły bociany. Panie, dzięki za cudną naturę.
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teraz
teraz
teraz
teraz
teraz

Bliżej siebie

się nie wchodzi
się wbiega
się nie zamyka
się trzaska
się nie zamyka
drzwi
zostawia w półruchu
teraz się „w kiblu” gada
spożywa
połyka
wydala
myśli
esemesi

Leon Krzemieniecki

P oże gna nie

Nutki listki opadają,
bezszelestnie fruwają,
zieleń zamieniona w brąz
i szarość, podeptana.

Żyły i przestały.
Nie pamiętają wiosny,
lata, jesieni.
Florze natura nie dała myśli o losie.

teraz się nie patrzy
nie rozmawia
teraz się mówi do kabelka
precyzyjnie odwraca głowę
w stronę okna
teraz się patrzy na mijany śmietnik
pana przy drzewie
złomowisko
teraz się wyobraża osobę
po drugiej stronie
teraz się jest sobą
zakładając pióropusz
wbijając kolczyk
tam

Czy aby na pewno...?
Ponoć trawa przekazuje
sianokosy, są krzewy
wzajem ostrzegające
o zbliżającym kaleczeniu.

Botanika... w niej duchowości,
jakąkolwiek by była,
dał cząstkę Bóg Stworzyciel?
Bez reszty nie wiadomo.
Rośnie, kwitnie przymuszona
dopływem wilgoci i światła,
chce, czy nie...?

teraz się zjada telefon
pije z telewizorem
pieści aksamitne klawiatury
wcina jogurty o smaku dezodorantu
stosuje dezodoranty o zapachu jogurtu
mówi „kocham cię” do telefonu
stojąc przy kasie
w MPiK-u

na przykład
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