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    Gdy miłość cię zawoła, podążaj za nią,
chociaż jej ścieżki strome są i wyboiste.
(...) Jako, że miłość nakłada na twą głowę
koronę, a zarazem krzyż na twe barki, tak
do wzrastania twego, jak i oczyszczenia
się przyczynia.

   Khalil Gibran, Prorok. /frag. O miłości/
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Misterium miłości

Misterium miłości
na wysokości
w niebie u Pana.
Na ziemi w błogości.

Śpiewają anioły
w świetlistych szatach.
Sofia tonie
w mądrości kwiatach.

Eros podsyca
pragnienie życia.
Zapowiedź zbawienia
serca przemienia.

Misterium miłości
na wysokości.
Niebiańska uczta
dla zacnych gości.
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I zagrał Bóg

Bóg, widząc chaos,
ciemność oddzielił od jasności dla nas.
Jako malarz wszechwieczny
na obrazie najlepszym
gwiazdy umieścił wysoko w przestrzeni,
nadając im sens na ziemi.

I zagrał Bóg
na wszystkich świata strunach:
w preludium roziskrzył cudną nieba łunę.
Zapalił księżyc i słońce wschodzące
na widnokręgu, przy łące.

Bóg, przestrzeń zakreślając,
ziemię od nieba oddzielił, nam dając.
Jak wirtuoz w przestworzach
odsunął oceany i morza,
wydzielił lądy stałe,
góry i wysepki małe.
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I zagrał Bóg
na wszystkich strunach świata:
poziomkom leśnym dał zapach lata,
jutrzence - kolory,
co w świateł bieli się gubią,
bzom dzikim kwiatki,
co misternością koronek się chlubią.

Bóg, nasze życie uzdrawiając,
klucz szczęścia skomponował,
miłość nam dając.
Jak dyrygent wprawnym gestem
w luksusowej orkiestrze
w rytm ludzkich serc podaje takt,
wykreśla nuty fałszywych dat.

Lecz gdy zagra Bóg
na końcu świata sceny,
bez pomocnego akompaniamentu
własne nuty układać będziemy…



- 10 -

Dotyk Pana

Poruszył Pan serce moje
i ożyło biciem głośnym
na dźwięk twoich słów.

Poruszył Pan duszę moją
i roztańczyła się z twoją nocą
przy akompaniamencie miłości.

Rozpalił Pan serce moje
i zapłonęło jak krzew gorejący
w świetlistej łunie czułości.

A ty oplotłeś ciepłem swojego ciała
moje pragnienia uśpione
i poiłeś oddechem swoim
moje głodne usta.

Aż zawierzyłam miłości
i usnęłam w rozkoszy
obietnicy wiecznego spełnienia.
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