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Anna Strzelec 
 
 
Jeszcze 
          raz 
              w podróż… 
 
 
 
     Tym – których kochałam… a może nam 
się tak tylko zdawało? 
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Chciałabym móc wierzyć w reinkarnację. 
Czy dzięki niej mielibyśmy możliwość 
korekty niektórych zdarzeń i naszych 
postępowań z poprzedniego istnienia?  
Nikt nie przeżywa tak perfekt swojego 
życia, by nie odczuwać potrzeby 
naniesienia w nim poprawek... Pytanie 
tylko, czy byłoby nam to jeszcze raz dane? 

 Anna Strzelec 

                  



5 

 
 



6 

 Jak to się stało  
 
z ciekawości czy smutku 
zadziwiona włosy jego głaszcząc  
impossible szeptała,  
wtulając się  
nieoczekiwanie…  
w przypuszczalne 
Nie zaplanowane w żadnym 
kalendarzu  
pod datą – Święto Niespodzianki 
* 
Już napisane… 
o zapachu… i cieple poduszki 
O kawie z fusami –  
czy powróżyć trzeba? 
*  
Rano zrodził się strach,  
bo tak samo przecież się nie zdarza 
I może tylko…  
pocałunki jak groszki 
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W białej sukience cię powitam 
 
kiedy przyjdziesz... 
Nie bierz mnie zbyt poważnie... 
Kochanie – 
tylko w twoich ramionach 
jestem prawdziwa 
 
Noc i zapach jaśminu urokliwy... 
A przecież Bóg nie stworzył nas 
byśmy tylko przegrywali! 
 
21.06.2013  
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Wierszem twoim mnie przytul 
 
Jedną strofą ucałuj 
fraszką do łez rozbaw 
uśmiechniętym spojrzeniem odziana 
Od liftingu słów pięknieję… 
znów piszę… 
* 
Zagraj ze mną… nie umiesz w pokera? 
Że talia kart zdarta i stara…?  
Jaki banał… 
A jeśli full, lub kareta? 
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Powiedz mi  
 
jak przychodzi miłość? 
Ukradkiem… 
Przynosi coś?  
Zapach smak dotyk wiersze  
bicie serca, zachwycenie… 
Odchodzi? 
Czasem zostaje… 
A jeśli? 
Wtedy… noc tęsknotę rozwiesza 
jak granatową sukienkę 
z plamami pobladłych od smutku –  
gwiazd 
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„Bawi" mnie moje życie... 

 
Sekundy minuty dni 
kwiat dotyk czekoladka 
uśmiech 
ty ja my 
i... 
koniec świata  
.... 
sekundy minuty dni 
żart... czekoladka 
.... 
nie wierz mi 
nie będzie końca świata... 
.... 
A jeśli uwierzę? 
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Z szalonego marzenia 
 

i cykad szelestu, 
poświaty księżyca 
i rentgenu jego 
co szczerością bolał … 
 
Ze śladów na piasku mokrym 
i Retsiny żywicznego smaku 
Legenda kiedyś powstała ─ 
o nocy upalnej 
... i pewnej miłości... 
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