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Wiersze i proza poetycka o uczuciach,

emocjach i pragnieniach.

Jesli tomik ten spełni chocby w mini-

malnym stopniu funkcje terapeutyczna,

powinnismy byc za to wdzieczni Bogu.
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Sny sa jezykiem Boga.

Gdy Bóg przemawia jezykiem swiata,

moge odgadnac ich znaczenie.

Jesli zas mówi jezykiem twojej duszy,

to tylko ty jeden mozesz je zrozumiec.
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Słońce zasypia na ścieżce.

Codzienność ziewa

tym samym znudzeniem

co zawsze,

a cienie igrają

ze światłem zmierzchu.

Improwizacja życia

zawieszona na płocie lęku

nagina karku kontroli.

A miłość

osiada na poduszkach

i tuli się

do twojego wezgłowia.

Śnij swój sen...

Snij swoj sen--
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Dusza nie zasypia.

Wiruje w przestworzach,

pląsa jak światło

po ścianach smutku

i marzy

o wyspach szczęśliwych.

Wieczór pośpiesznie wtóruje

zasłanianiu okien,

zagląda do resztek dnia,

upomina zmierzchem.

Sny przychodzą w ciszy.

Zapatrzone w niebo

kołyszą dzwoneczkami

kwiatowych kielichów,

urzekają kolorem zmierzchu,

wędrują w przestrzeni

zatrzymanego czasu.
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Dusza pielęgnuje

samotne pustynie prawdy,

pomimo skaleczeń.

Odnajduje

piaszczyste drogi zapomnienia

i zrasza je źródłem natchnień.

Sny idą za jej głosem.

Przybierają postaci

wspomnień i urzekają

niemym językiem fantazji.

W zanadrzu mają kolory

pełne optymizmu.

Bo niebieskie sny snują opowieści

zapisane w scenariuszu duszy.
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kolorowe ptaki wspomnień

sfrunęły na drogę

urzekają zapomnianym językiem czułości

rozdziobują okruchy marzeń

wiatr wiosenny

smaga włosy i dotyka twarzy

wloką się samotne minuty oczekiwania

z nadejściem

nowych spojrzeń

powój oplata stare lato historii

-
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Smutek  zamieszkuje serce.

Jest niemy,

niczego nie chce zmieniać,

nic nie chce poprawiać,

niczemu przeciwdziałać

i nie zawsze chce ustąpić sam.

Tworzy samotną wyspę

bezsilności.

Niebieskie sny mogą wejść

na nią kiedy chcą,

bez przyzwolenia,

a wtedy  smutek

zaczyna szukać ujścia.

Przeszukuje zakamarki serca

i wyzwala obrazy,

które go zastępują.
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Wspomnienia to nie tylko klejnoty serca

pielęgnowane w pamięci,

ale także pogubione kawałki

potłuczonego szkła.

Trzeba je wszystkie odnaleźć

i poskładać jak puzzle,

bo nawet maleńki zapomniany odłamek

może spowodować krwawienie duszy.
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siedzę na ławce

przy ciemnej zimnej

i smutnej alei naszego rozstania

złośliwe autobusy przejeżdżają

jeden po drugim

lecz żaden nie zatrzymuje się

na twoim przystanku

poplątały się zasupłały

rozważania o chlebie

i o kawie na śniadanie

rozpierzchły się marzenia

spod pisku opon

a ja

karmię je jak gołębie

rozpieszczane okruchami chleba

każdego dnia
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bo siedzę na ławce

moich wspomnień  przy alei miłości
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Jadwiga Rudnicka jest teologiem, doradcą rodzinnym, poetką
i malarką. Jej przygoda ze sztuką rozpoczęła się od malarstwa
w Strzegomiu, mieście rodzinnym. Poezja stanowi drugi nurt
jej pasji. Dotychczas  ukazały się w Wydawnictwie e-bookowo
tomiki: „Wiersze z szuflady”, „Misterium miłości”, „Świat sta-
rych dat”, bajka: „Bajkowe opowiadanie o Kacusi“,  albumy
„Kwiaty – Boże cuda”, „Malarstwo jako dar Boga” i „Kwiaty dla
mamy”. Wiersze w obecnym tomiku, przeplecione prozą poe-
tycką, mają za zadanie ukazać świat naszych wewnętrznych
zmagań i konfliktów. Wymiar terapeutyczny zawarty w poe-
tyckiej  analizie pragnień i emocji  przeprowadza nas ścieżką
wytyczoną przez „Niebieskie sny” w głąb duszy. Tu oczekują
na odkrycie często nierozpoznane wcześniej bądź nierozumia-
ne przez nas emocje i uczucia. Konfrontacja z nimi  pozwala
nam wejrzeć w głąb naszego jestestwa  i uspokoić serce.
Autorka należy do Polskiego Stowarzyszenia ds. Kultury
i Integracji we Frankfurcie nad Menem oraz do APPAJTE
– Stowarzyszenia Autorów Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie
z siedzibą w Paryżu. Jest przekonana, że talenty otrzymała
od Pana Boga w prezencie.


