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Anna Strzelec

 Nasz czas nadchodził

       powoli…

         
      Poezje wybrane
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Wspomnienie ma w sobie wiele poetyckiej swobody. 
Opuszcza pewne rzeczy, inne wyolbrzymia (…) pamięć 
ludzka gnieździ się bowiem głównie w sercu. 

Tennessee Williams, „Szklana menażeria”
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Miłość niejedno ma imię  ( 2009)

Dawno, dawno temu ─

nad Renem...

Zabierz mnie na pachnącą trawę

wśród kwiatów niebieskich połóż

niech nie istnieje ani wczoraj ani jutro 

niech słońce amarantowo wschodzi 

nad naszym oknem

i obudzi ptaki pełne radości

niech spadają gwiazdy

 i nieprawdziwe komety omiatają niebo

a iskry jak niespełnione marzenia

utoną w wodzie Wielkiej Rzeki
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            ***

Nie bój się, to ja idę za tobą

cień  twojego uśmiechu

ciepły dotyk dłoni

w ciszy uśpionego miasteczka

w odbiciu ciemnej wody

Nie będę długo

 może na czas bicia dzwonu

na godziny czerwcowej ulewy

będę prawdziwa i urojona

upragniona ale niekochana

we łzach cała i... szczęśliwa?
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Zatrzymaj mi ten czas  ─

podaruj godziny upragnione

od oczekiwania do spełnienia

przecież  wiem, że 

muszę ─ nie mogę ─ nie powinnam 

zatopiona w smutku obserwuję  twój sen

Zabiorę ze sobą róże, jakiś zapach i smak

Powrócę ─

spróbujemy choć przez chwilę proszę cię ─ 

jeszcze chwilę

odtwórzmy nasze dni prawdziwe
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Róże od ciebie 

mają delikatność twoich powiek

całuję je na dzień dobry i na dobranoc ─

Twoje drobne ręce i stopy czułe

boląca nieobecność

blask świecy

cisza ─  tylko czas płynie jak rzeka

której tu nie ma

nasz księżyc niewiarygodny 

pełnia wspaniała i smutna

smak koniaku miały twoje usta 

nie opuszczaj mnie ─ 

odurzonej miłością której się nie wstydzę

Jeszcze może list ─ tylko słowa
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dwa życia ─ jakaś rozmowa

Nie umiem ─ nie nauczę ─

a tak się starałam

Jestem ─ będę ─ czekaniem ─ na ciebie                        

/ Leverkusen, czerwiec – lipiec 1988 /
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