
 

    Kiedyś … 

 

Kiedyś, w jakimś zakątku pospolitym zgoła 

dziewczynka niespodzianie spotkała anioła. 

Oboje się zdziwili w tej niezwykłej chwili, 

więc  z wielkim niepokojem na siebie patrzyli. 

Bo żadne nie wiedziało jak ma się zachować. 

Przywitać się grzecznie czy raczej się schować? 

Bo skąd wiedzę zaczerpnąć co wtedy wypada? 

Nikt ich tego nie uczył. Tak jakoś się składa. 

 

Anioł pierwszy odważnie zrobił krok przed 

siebie 

i ukłon uczyniwszy rzekł,  że mieszka w niebie, 

ale dzisiaj tu sfrunął  pragnąc samotności. 

Nie sądził, że w tym miejscu odludnym ktoś 

gości. 

Dziewczynka zaś odparła, że właśnie dziś rano 

do głowy jej przyszło dokładnie to samo. 

I tak ich rozbawiło to wspólne zdarzenie, 

że śmiechem wypełnili odludne przestrzenie. 

 

I anioł skrzydłami rozdźwięczył świat cały, 

aż ptaki do wtóru muzyki śpiewały. 

Dziewczynka z zachwytu, aż klasnęła w ręce 

i wirować zaczęła w swej barwnej sukience… 

A wtedy dwa demony, co w pobliżu  stały 

i jak zwykle coś złego sobie obmyślały, 

podeszły bliziutko, choć z wielką obawą, 

bo nie mogły się oprzeć tym wdzięcznym 

zabawom. 

 

I nawet szkodzić komuś już nie miały chęci. 

Bo i demonom czasem  łza się w oczach kręci, 

gdy jakiś błysk z przeszłości niepokój w nich 

wzbudzi. 

I jakaś dziwna tęskność ich zwraca do ludzi… 

Więc tak stały bez ruchu, jakby odrętwiały 

i jakby własnych myśli zwyczajnie się bały. 

I z  bólem patrzyły jak dziewczę w sukience 

z aniołem tańczyło podając mu ręce. 

 

Anioł pierwszy przystanął, nie tyle zmęczony , 

lecz dlatego, że właśnie zaczęły bić dzwony 

dając znać, że już pora, by zabawy skrócić 

i do posług anielskich jak najszybciej wrócić. 

Na ten znak i demony jakby się zbudziły. 

Odskoczyły gwałtownie, krzaki poruszyły.. 

I oczy całej czwórki nagle się spotkały. 

I na ten moment chmury nad nimi zadrżały. 

 

 



           

                                       Bo to co się zdarzyło stać się nie powinno. 

Każde z nich przecież drogą miało chodzić  inną. 

                                      Wiec niepewni co czynić długo w miejscu stali. 

                                      Udając, że nie patrzą, bacznie spoglądali. 

                                      Anioł szybko dziewczynkę przysłonił  skrzydłami, 

                                      chcąc ochronić ją sobą przed złymi mocami. 

                                     A ona otulona uważnie patrzyła 

                                     i wtedy łzy w demonów oczach zobaczyła. 

 

                                     I posłała im uśmiech niewinny, nieśmiały.. 

                                    Aż w demonach uczucia wygasłe zabrzmiały. 

                                    I nagle wszyscy czworo  podbiegli do siebie. 

                                    I chwycili za ręce… Co dalej? Nikt nie wie. 

                                    Lecz do dzisiaj się zdarza. Zresztą sprawdźcie sami. 

                                    Że kto stanie w zakątku pomiędzy krzewami, 

                                    Jeśli potrafi patrzeć, wtedy ujrzeć zdoła 

                                    tańczące dwa demony, dziecko i anioła. 

 

                                          Magdalena Rowicka  

 

 

 

 

 

 

 



 

Nie mam zaufania  do aniołów 

 

no nie mam 

nie wiadomo w końcu, 

czy to kobieta czy mężczyzna 

za bardzo gender 

nawet dla mnie 

poza tym 

mój wrodzony indywidualizm 

każe mi z nieufnością podchodzić 

do istot zwykle śpiewających w chórze 

i jeszcze 

doświadczenia 

nie ustrzegły mnie 

przed żadną przepaścią 

żadnym wężem 

i te pióra rzekomo ze skrzydeł 

wypadające, pogubione nie wiadomo po co 

pisać się tym nie da 

… 

kiedyś wydawało mi się, 

że spotkałam jednego 

odfrunął 

bardzo szybko 

                                                                Iza Galicka 



 
„POTKNIĘTY” 

 
Nawet anioł, bywa, że się potknie 

Skrzydłem mnie przypadkiem dotknie 
I ja wtedy lecę 

Wierszem pióra sklecę 
I ku gwiazdom moim pomknę 

 
Anioł zachwiać się też może 
Wybacz mu, i mnie, mój Boże 

Bo to trudna wiara 
On i ja się staram 

Lepiej idzie mu, mnie gorzej 
 

Także bywa, że upada 
Z piedestału, 

ze świecznika 
z Nieba… 

Tak to się nieszczęśnie składa 
Z ideału, 

do śmietnika, 
zbiega… 

 
 

Na anioła czasem też donoszą 
Kapuś wszystkim może służyć bogom 

A ja słucham wściekły 
Jak mi kradną biesy 

Wyrzeźbiony z cnót, mej muzy posąg 
 

I anioła można spotkać w gnoju 
I utytłać się pospołu 
Tylko po co – pytam 

Tutaj gdzie ja bywam 
Wszędy pełno za wysokich progów 

 
Odejdź więc stąd, mój Aniele 

Z tej ciemności, 
nieczystości, 

z Cienia… 
Tu się toczą serc kamienie 

Chcę ciem włości, 
już nie pościć, 

Ciebie… 
 

 
 

                                Jędrzej Karpiński 
 



 

rozmowy przez sen  
 
połóż mi rękę na kolanie. 
zaraz wybije dziewiąta, 
a słońce już nigdy nie wstanie. 
 
nie widziałem cię od miesiąca. 
 
trudno się kochać, gdy białe 
masz szaty i twarz masz białą. 
nie chcę ubrudzić ich żywym ciałem. 
 
nie bądź umarłą. 
 
róże już zwiędły, przekwitłaś gdzieś w maju, 
a ja ciągle wypuszczam nowe pędy. 
wciąż wierzę, że jesteś w pokoju za ścianą. 
 
wołam przeklęty. 
 
nie tędy droga, ma miła:  
kłamiesz, że już zniknęłaś, 
a ja ciągle widzę, żeś żywa, 
 
tylko uciekasz. 
 
mam dziwny zwyczaj, robić dwie kawy 
dla mnie i kogoś, kogo już nie ma. 
zostało mi czekać, aż się spotkamy,  
 
pisać poemat. 
 
 

          Jakub Fronczak 
 



Anioł Malczewskiego 

 

Kim jesteś mój piękny, mój boski, 

tak młody i tak silny,  

Choć w skrzydła spętany? 

Czemu nie suniesz w powietrzu, 

Nie bujasz beztroski, 

Lecz kroczysz w pyle drożyny? 

 

Pójdę za tobą mój panie niebieski, 

Pola, gąski i witkę zostawię. 

Tylko daj mi twój wianek 

I skrzydła do drogi, 

Niech tobą się zaraz stanę. 

 

Polecę, hen za horyzont 

Z linijką baśniowych drzew, 

Nie będę w pyle drogi biegł…. 

Polecę, hen za horyzont 

Nie raniąc mych stópek o rżysko, 

Aniele, pójdę za tobą …. zostawię wszystko. 

                                    Danuta Borkowska  
 



 

ANIOŁY I DEMONY    
 

trudno znaleźć dziś sacrum  

w kotle ostrej krytyki 

skrzydła aniołów opadły  

demonów słychać  krzyki 

 

trwa walka polityczna 

aż wirus się usuwa 

w szale pędu do władzy 

diabeł miesza w rozumach 

 

jedni  drugim pod kocioł 

dodają z żarem węgle 

by pieczeń cudzą spalić 

swoją upiec najlepiej 

 

ślepa walka o władzę 

rozdrażnienie wyzwala 

czyja szala przeważy 

dobra czy też zła dla nas 

 

jad sączy się  spod masek 

złość marszczy brwi i czoła 

wszędzie tylko demony 

a  tak brak nam  anioła 

 

                    Anna Kulesz 
 

 

 



 

Historia demona w kilku odsłonach 

 

Twierdził raz Chińczyk z Wuhan, 

że każdy demon go słucha. 

Nałapał nietoperzy 

a teraz w grobie leży 

i na nic jego skrucha. 

 

Raz pani z miasta Werona, 

co nie wierzyła w demona 

z Anioła Stróża zadrwiła 

noc całą się w mieście bawiła 

a teraz niemocą złożona. 

 

Raz jeden John z Los Angeles 

mówił, że demon zły nie jest, 

od rana pił drinki na plaży 

a teraz by zdrowym być marzy 

lecz dostał się już na rejestr. 

 

Przemawiał raz pan z Londynu 

z rozwianą grzywą do gminu: 

nie bójcie się demona 

on w naszym kraju skona 

lecz czas demona nie minął. 

 

Nad pewnym krajem nad Wisłą 

widmo demona zawisło. 

Naród zamknięty siedzi w domach 

i jakby rzadziej słyszy o zgonach. 

A może diabłu nie wyszło ? 

 

                         Izabella Tryc 
 



                                                                           

                                                                       Czekając 
 

Demony już nadszarpnęły jego siłę i nadzieję 

(A jednak czuł, że przetrwa najgorszą zawieję) 

 

W końcu złe chwile miną, wierzył w to wielce, 

(Tak wielu się poświęca, wkładając w to serce) 

 

I jeszcze anioł szepnął zamyślonemu poecie: 

Zobacz, ilu dobrych ludzi jest na tym świecie 

 

                                                        Agnieszka Zalewska 

 

 

                                                         

           Ziemia 

 

    Nie gryź! To boli! 

   Ja już nic nie czuję. 

   Nie gryź ziemi! 

   Próbuję jak smakuje. W końcu tu zostaję. 

   Nie odchodź! Tęsknię!! Wróć do mnie!!! 

  Nie mogę z własnej woli.   

                                       

                Aneta Wójcik 
 



 

                             Anioły i demony 

 

Gdy o zmroku na drzewie, czarny kruk zasiada, 

rozpoczyna  się wieczorna, demonów biesiada. 

Już złe duchy w czarnym kręgu wspólnie się 
witają, 

czarne, smutne myśli z talii kart rozdają. 

Gotowe przeszywać swym strasznym 
spojrzeniem, 

grę rozpoczynają wielkim zniechęceniem. 

 

Mistrzem wszystkich graczy jest demon acedii, 

w gronie czarnych znany,  jako mroczny Edi. 

Nikt mu nie dorówna, nikt nie ma odwagi, 

Edi w swojej talii ściska gorzkie karty. 

 

Wystawia do wzięcia kartę przygnębienia, 

smutek, żal i rozpacz, brak pragnień, nadziei 

Edi nie przebiera, to demon acedii. 

 

Jak już wszystko rozda, zupełnie na koniec, 

okrywa cię płaszczem szytym czarnym szponem. 

Wszystko jest ściśnięte,  wszystko uwięzione... 

 

Krzyczy dumny Edi - Jestem nocą, mrokiem! 

Najczarniejszą myślą i smutnym widokiem! 

 

 

 

 

 

I pyszni się Edi, swoją gierką w ciemno, 

do chwili, gdy błyśnie maleńkie światełko. 

Wie ponury Edi, że jest nieciekawie, 

 w pobliżu już krąży mój cudowny Ave. 

 

Przenika ciemności jasnym, ciepłem wzrokiem, 

Nasyca me myśli niebiańskim widokiem. 

Otula powiewem mą zmęczoną duszę, 

Teraz  już o nic się martwić nie muszę. 

 

Mój Ave świetlisty, cały w biel ubrany, 

Odważny, wspaniały z silnymi skrzydłami. 

Na smutki, na żale, na wszelkie udręki, 

Edi jest malutki, a Ave jest wielki. 

 

 

 

                   Beata Walczak 

 



 

Anioł i demony 

 

Na skrzydłach wiary i wielkiej nadziei 

Tam gdzie demony obłąkanych myśli 

Spieszy z pomocą by pięknem wyścielić 

I zabrudzone dusze oczyścić 

 

Czasem się zmaga w tej straszliwej walce 

Aby wyciszyć przeraźliwe wrzaski 

Ażeby dotknąć opatrzności palcem 

Zerwać na zawsze ich szkaradne maski 

 

Jakimi niby chcą ozdobić twarze 

Płaszczem obłudy okryć nagie ciało 

- Poukrywani w pajęczynach marzeń 

- Chcą nas przekonać, że tam mieszka anioł 

 

                                    Kazimierz Nowacki  
 

 



 

 

Rozognia się świt nad morzem 

 

poszum fal i zapach jodu 

lekka bryza  świeży powiew  

biały żagiel mknie do przodu 

noc idzie spać z pokrzykiem mew 

 

w progu dzień się z nocą mija  

świt rozognia się nad morzem  

sam na sam wśród wydm ty i ja            

trawa z piaskiem dla nas łożem 

 

pochowało się gwiazd mrowie  

wielki błękit cieszy oczy   

myśli snują się po głowie  

białą kartą przyszłość  kroczy  

 

             Henryk Ditchen 

 

 

 



 

 

Mama mówiła 

mama mówiła że jesteś 

pośród łez jedną z kropel 

mówiła że jesteś 

w uśmiechu na czubku nosa 

za jedną rękę trzyma mnie mama 

a druga jest zajęta przez anioła 

 

Bogusława Chwierut 

 

 

 



 

Człowiek i natura 

Sonet 

Przy domowym ogrodzie drzewa 

samotnie w deszczu śpiewają, 

człowieka pustki nie chowają 

A  liściom słońca potrzeba. 

Obok na ziemi z nieba 

kwiaty bzu fioletowe muskają 

błękit i pióra, co uciskają 

ptaków zmoczonych skrzydła. 

Za dużo deszczu aniołów 

W drzewach się ukryło, 

człowiek w odmęcie demonów. 

Nie ma ludzkich planów, 

marzenia już zabrano 

na pola niebieskich wianków.  

 

Miriam Mazurkiewicz 

 



 

„Inercja”  

 Wiecznie znienawidzeni 

 wina ̨ obarczeni  

za kaz ̇dą nieprawość  

za kaz ̇dy nierza ̨d  

 za każda ̨ potworność ludzkiej natury  

  

Dzięki nigdy nie składane 

 ołtarze bez śladu dymu, ni kropli wina 

 A przeciez ̇   

sa ̨ nam zawsze kupa ̨ mocy  

  

W czystości serca, splendorze chwały  

 brak Istoty Człowieczeństwa  

Bo oblepiony ciemnościa ̨ najpie ̨kniejszy kwiat rozkwita  

  

Demonie piekielny, stróz ̇u mój   

Ty zawsze przy mnie stój  

 

Boś mnie z jaskini za re ̨ke ̨ wyprowadził.  

                 Julia Bombik 



  
Raj niespełnionych marzeń 

 

Demony kłamstw, to zło, 

które prześladuje mnie. 

Sprzeczne informacje, 

Jak temu nie poddać się? 

Demony trwającej wojny, 

One chcą zniszczyć Ciebie i mnie… 

Ale jeszcze dobro jest, 

Nie istnieje tylko zło! 

Anioły są wśród nas, 

Ciężko jest rozpoznać je. 

Całe życie wędrujemy, 

Bo życie jest tułaczką pomiędzy niebem, a piekłem 

Dobrem, a złem… 

Spróbujmy więc zmienić nasze życie, 

Pokonajmy demony naszych dusz! 

Stwórzmy wspólny raj, 

Który zbliży nas. 

To będzie raj niespełnionych marzeń, 

To będzie nasz nowy dom, 

W którym za łzy nie otrzymamy kary,   

Bo bycie uczuciowym i wrażliwym nie jest złe! 

Pokonajmy drzemiące w nas demony strachu, 

Znajdźmy w sobie odwagę, 

Abyśmy w końcu byli szczęśliwi. 

                                                                           Patrycja Królak 



W piekle codzienności 

 

Baju, baju, baju, 

chce mi się do raju. 

 

Stan wolności kusi, 

a dziś życie dusi. 

 

Z diabłem się pracuje, 

prawie tu nocuje. 

 

Znikąd zrozumienia, 

znikąd pocieszenia. 

 

Anioł zamknął oczy 

i ze mną się droczy. 

 

Demon wciąż chichocze 

i we dnie i w noce. 

 

Ja z nim walkę toczę,   

jeszcze go zaskoczę. 

 

I tylko mi szkoda, że nie mogę sobie kupić pięciu kalendarzy naraz, 

by przejść z piekła do nieba wręcz zaraz. 

 

Małgorzata Myrcha-Kamińska 

 

 



 
 

 

,,Miłość w dobie koronawirusa" 
 

,,Kocham i czekam, 
że pójdziesz sobie. 
Kocham i wierzę, 
że już po tobie. 

I nie myśl, że tęsknię, 
że jest mi smutno. 

Zarażasz miłością tak okrutną, 
że aż po grób." 

 
 
 

Krzysztof Lachowicz 
 

 

 

 

 

 

 



               

                                Pieczęć  Bestii 

 

Trzeba jakoś żyć w tych dziwnych 
czasach 

Pełnych zgiełku i spektakularnych 
podniebnych projekcji 

Ich oglądanie łagodzi wewnętrzny 
niepokój 

Ale nie chroni przed głodem 

Co mi szkodzi przekroczę próg  

Pełnego wszelkich dóbr przybytku 

 

Wyciągnąłem w ich stronę swą dłoń 

W zasadzie nic nie bolało 

Było jak ukąszenie komara 

 

Tak długo czekaliśmy na ciebie 

Cieszymy się że dokonałeś właściwego 
wyboru 

Teraz wszystko stoi przed tobą otworem 

Będzie ci dobrze z nami 

 

Wieczorem ze zdumieniem ujrzałem 

Na swojej dłoni trzy świetliste szóstki 

Nie wiem skąd się one wzięły 

 

Kiedy próbuję się pomodlić  

W chwili niepokoju 

Za każdym razem słyszę 

W swoim wnętrzu tajemniczy 
wewnętrzny głos: 

- Ciesz się tym wszystkim co posiadasz 

Rozum i wolna wola 

Nie będą ci już potrzebne 

Jesteś pod naszą opieką 

 

 

                                      Cezary Lipka 

 

 



 

 „Agnieszka demon i Tomasz aniołek” 
 
Bo to jest wiersz 
O aniołku Tomaszku 
I demonie Agnieszce 
Co połączyły ich 
Ziemskie pielesze 
 
Aniołek Tomaszek żył sobie spokojnie w niebie 
A demon Agnieszka mieszkała w pod glebie 
Pewnej nocy, cichej, spokojnej 
Spotkali się na ziemi, urodzajnej, miodnej 
 
Demon Agnieszka wyszła z odmętów czeluści 
Anioł Tomaszek zszedł z nieba, pewno Bóg mu odpuścił 
Spotkali się więc po środku na ziemi 
I spędzali życie, raz po stronie anielskiego światła 
Raz po stronie demonki cieni 
 
Raz niebiańskie kolory przejmowały władzę 
Drugi raz czerń i czerwień zasadzały nań się 
Iskry szły i gromkie burze 
Napięcie sięgało błyskawic w chmurze 
 
Potem przychodziły czasy, łagodne wiaterki 
Emocje i czucia cichły 
Można było robić  
Na drutach ciepłe skarpetki 
I ciepłe sweterki 
 
Drogi ich się mijały i rozchodziły 
Przeplatały się i wciąż się schodziły 
I jak to w życiu bywa, zamieniali się rolami 
Agnieszka stała się aniołkiem 
A Tomasz bratał się z demonami 
 
Lecz na końcu życia 
Tak to Bóg sprytnie ułożył 
Liczy się tylko, kto jakim był człowiekiem 
Nie ile majątku odłożył 
 
I czy anioł czy demon 
Zależy to od ciebie drogi człowieku 
Jaką rolę sobie wybierzesz 
A wybieraj mądrze 
Bez zbędnego pośpiechu 
 

             Tomasz Rusak 
 



 

        

DZIĘKUJEMY  
 


