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JÓZEF CZECHOWICZ
   

do tereski z lisieux¹
drobniutkie stopki tupot nad otchłanią
śnieg pada bieli choinki

Anioł, ǲiecko, Święty

oczy tereski bóg zapalił
powinny być skrzydła u ramion
trzepotać zmawiać goǳinki

habit czarny spadochron nie pozwala upaść
luǳie upada ą płaczą drżą Cierpienie, Krew, Miłość

niespełniona, Łzygwiazdy roǳą gwiazdy księżyc ciemność rozłupał
a a spłynąłem miłością ak rzeka krwią

Gwiazda, Księżyc

zasłoń święta łez dolinę
niech nie wiǳę
uszy dłońmi otul
ak zapomnieć mam że płynę
w oparach krwawego potu

boli ty masz dłonie białe
ziemia dymi ty się uśmiechasz
zrozumiałem
że milczysz to ma być mó lekarz

ode dź teresko
na swo ą wysoką steczkę
niech tam na niebie bęǳie święto niebiesko
pozostanę niedoli ǳieckiem

nie anioł ale ziemic
nie chcę błogosławić
z wieków i chwili wyǳieram krzyk

o świecie
nim cię kto zbawi
zgiń przemiń

Zbawienie

¹Teresa z Lisieux (–) — karmelitanka ancuska, święta katolicka, patronka mis i. [przypis redak-
cy ny]
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