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Dzień Wszystkich 

Świętych oraz Zaduszki 

 
 
Zawsze, gdy mija rok i znów wypada data pierwszych 
dni listopadowych, każdy przychodzi na groby. Czasem 
ludzie przychodzą wcześniej, aby przygotować groby 
przed odwiedzeniem rodziny i znajomych. Jest to czas 
zadumy, refleksji oraz spotkań z żywą rodziną. 
Jednakże należy pamiętać, by doceniać ludzi i ich 
odwiedzać, gdy żyją, a wspominać nie tylko w tych 
dwóch dniach listopada, czy dat urodzin i śmierci. 
 
. Tekst/zdjęcia : Krzysztof Rzeszutko 
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POEZJA 

Memento  
 
Jednego dnia Jesteś tu, następnego już Cię brak,  
w jednej chwili, zanika oczu Twych blask…  
Już ciemność widzisz, zabierającą życia czar,  
już wraz z Tobą, odchodzi w inny świat…  
   
Zaczynałaś pewnie żyć, marzeń zapewnie Miałaś 
wiele,  
do celów Dążyłaś pokonują każdą przeszkodę 
murów i bram…  
Jednakże śmierci inny był plan, odebrała radość, 
odebrała czar.  
Pozostawiła kilka fotografii, kilka wspomnień w 
nas…  
   
Wylana rzeka zalała serca przyjaciół,  
Zadając pytanie: Dlaczego właśnie Ty?  
Teraz nadziei odnaleźć czas,  
Zapamiętać Ciebie, taką jaką Byłaś wśród nas…  
 

Brzeg Dolny 11.02.2009 … 
 
Autor: Krzysztof Rzeszutko .  
 

 

 

POEZJA 
 

 Żal 
 

Żal że się za mało kochało 
że się myślało o sobie 
że się już nie zdążyło 

że było za późno 
 

choćby się teraz pobiegło 
w przedpokoju szurało 

niosło serce osobne 
w telefonie szukało 

słuchem szerszym od słowa 
 

choćby się spokorniało 
głupią minę stroiło 
jak lew na muszce 

 
choćby się chciało ostrzec 

że pogoda niestała 
bo tęcza zbyt czerwona 

a sól zwilgotniała 
 

choćby się chciało pomóc 
własną gębą podmuchać 

w rosół za słony 
 

wszystko już potem za mało 
choćby się łzy wypłakało 

nagie niepewne 
 
Autor: ks. Jan Twardowski .  
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