Pieśń istnienia

W świecie ciszy i wytchnienia rodzi się
światło,
rozsnuwając delikatną pieśń istnienia.
Jak mglista nić przenika każde
drgnienie i oddech życia.
J znowu o brzasku dnia TWOJE i MOJE
jest NASZE.

M. Czernik 19.02. 2007

Siewca Słońc
Posadziłeś Słońce na Niebie – uśmiechnięte,
z wielkim obliczem zachwytu nad światem.
tam gdzieś poza horyzontem nadziei,
tam gdzieś w głębokim szafirze bezmiaru
czasu,
tam gdzie nienazwane dotyka formy
wszechbytu,
tam gdzie rozum zawodzi a serce zawsze
mówi prawdę.
A to Słońce niebiańskie rozgrzało nasiona
w milionach istnień.
I zobacz Panie co uczyniłeś …
Jakże ta Ziemia pięknie się śmieje,
miłością milionów słońc ludzkich i
ziemskich słoneczników.

Małgorzata Czernik 2002 r.

„Tęczowe Anioły”

Gdy rozświetliło się Niebo Blaskiem Wiekuistym,
Siedem Aniołów zstąpiło na Ziemię,
Ofiarowując ludziom siedmiorakie szczęście.
Gorący strumień Czerwieni wlał w serce moje
Siłę Tworzenia,
Pomarańczowy – rozświetlił ciemne zakamarki
umysłu,
Zawirowało w głowie Mądrością Wszechświata,
Żółto – złote promienie unosiły duszę moją
wysoko – gdzieś za horyzont,
A Radość uczestniczenia w tym Cudzie,
Zatraciła swą materialność…
Zielony strumień zaszumiał zapachem jodły,
Zazieleniło się wszystko co było szare i nijakie,
To… Nadzieja weszła po cichu na palcach.
Niebieski promień – uspokoił cały
rozgorączkowany Świat.
Zatrzymał na moment ludzkie pożądania i
namiętności.
Było cicho i łagodnie…
Wszelki Niebiański Duch spłynął na Ziemię.
Fioletowy strumień otoczył Świat sercem i
duchem,
Gdyż posiadał On w sobie Czerwień Miłości –
Energii Życia,
I Błękitny – kolor Nieba, ciszy i ukojenia,
Ulotny i efemeryczny – a jakże znaczący.
Różowy – zapachniał piwonią w lipcowy
wieczór,
Ten promień czystości odrodził mnie na nowo…
Małgorzata Czernik

Smutna ZIEMIA
Ta Ziemia poorana bruzdami
przemocy
Ta Ziemia popękana od ciężkich
uderzeń
wściekłych słów dnia
codziennego.
A jednak ONA - pomimo bólu i
cierpienia,
Daje Ci ŻYCIE.
Daje Ci SŁOŃCE ,WODĘ I
POWIETRZE.
Daje Ci DOM i przyjazną Dłoń
Którą ty arogancko odrzucasz.
Kim ty jesteś Człowieku ?
Czy na pewno możesz siebie
Nazywać ZIEMIANINEM.
9.IX. 2005 M. Czernik

Adoracja Jesieni
Kiedy złote liście spadają z drzew,
to Ziemia przyjmuje je z wdzięcznością,
a Ty wtedy
chodzisz po niej jak przepyszna Ziemska Królowa
tonąca w szeleście ich delikatnego przemijania.
O jakże jest pięknie …
Ta Ziemia czuje,
Ta Ziemia żyje i ja też żyję.
Dziękuję ci Panie za cud stąpania po niej.

22.X.2005 r.

M. Czernik

