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Przedmowa

Pisanie o poezji nie jest ³atwe ani proste. Dotykanie 
tak subtelnej i niezwyk³ej materii prawie zawsze budzi 
niedosyt, czêsto obawê. Nasuwa siê pytanie, kto jest poet¹? 
Tadeusz Ró¿ewicz daje poetyck¹ wyk³adniê – „Poet¹ jest ten 
który pisze wiersze i ten który po³yka prawdê”.

W naszym rozproszonym przez codziennoœæ ¿yciu 
s¹ takie chwile, kiedy niespodziewanie stykamy siê z czymœ, 
co jest niepowtarzalne, wznios³e, odmienne. Zbiorek poezji 
Anny Mazurczak ods³ania zdumiewaj¹ce piêkno ludzkiej 
duszy. Odnajdywanie uczuæ i przemyœleñ w rzeczy trudnej, 
a jednak piêknej jak mi³oœæ do Jezusa i bliŸnich, to w³aœnie 
poetycki obraz poetki. 
 Myœlê, ¿e 

Kazimierz M. Janeczko

najpiêkniej  twórczoœæ Anny odzwierciedla 
Psalm 148, którego fragment cytujê:
Alleluja.
Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokoœciach !
Chwalcie Go, wszyscy Jego anio³owie,
chwalcie Go, wszystkie Jego zastêpy !
Chwalcie Go, s³oñce i ksiê¿ycu,
chwalcie Go, wszystkie gwiazdy œwiec¹ce.
Chwalcie Go, nieba najwy¿sze
i wody, co s¹ ponad niebem:
niech imiê Pana wychwalaj¹,
On bowiem nakaza³ i zosta³y stworzone,
utwierdzi³ je na zawsze, na wieki;
nada³ im prawo, które nie przeminie.
[...] Alleluja!".

Ania pisze tak o swojej twórczoœci ...”piszê tylko 
dlatego, ¿e chcê kogoœ pocieszyæ, podnieœæ na duchu, czy 
z³o¿yæ mi³e ¿yczenia lub wykazaæ w wierszach moje prze¿ycia 
i najwiêksz¹ moj¹ mi³oœæ do Jezusa. Tu s¹ ukryte mojej duszy 
myœli, tajne i s³odkie serca tajemnice, które siê czasem snem 
przepiêknym przyœni¹ i pomagaj¹ ³atwiej przejœæ przez 
¿ycie...” ¯yczê przyjemnej lektury.
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Pragnienie duszy
 
Jak kwiaty pragn¹ s³oñca
I ciesz¹ siê gdy wstanie
Tak moja dusza pragnie
Mi³oœci Twojej Panie

Jak ³ania pragnie wody
I szuka wci¹¿ strumienia
Tak moja dusza pragnie
Twojego pocieszenia

Jak ziemia pragnie deszczu
Który jej ¿ycie daje
Tak moja dusza pragnie
OdnaleŸæ Ciebie Panie

OdnaleŸæ Ciê w mgle ¿ycia
I nigdy nie utraciæ
I przy Tobie pozostaæ
I wtedy ¿ycie straciæ
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Dla ciebie 

Ju¿ pó³noc minê³a, œwiat ca³y uœpiony 
A ja jeszcze piszê, choæ koniec tu¿, 
tu¿ Ty œpisz ju¿ od dawna, 
w pierzynkê wtulony 
Sen s³odki sw¹ mgie³k¹, otuli³ Ciê ju¿ 

To dzieñ Twych urodzin, 
choæ jeszcze przed œwitem 
Czar nocy, s³odycz¹ przenika mnie w kr¹g 
Cichutko bym szeptaæ Ci chcia³a, 
z zachwytem 
¯yczenia swe dr¿¹ce, jak ró¿any p¹k 

Co ros¹ spowity, o wschodzie poranka
Per³ami siê mieni, w z³otym blasku dnia
I czeka stêskniony, na swego kochanka
S³oneczny swój promieñ, co ciep³o mu da

Tak moje ¿yczenia, s¹ dzisiaj dla Ciebie
Choæ dr¿¹ce, cichutkie, by nie zbudziæ Ciê
Modlitw¹ jaœniej¹, jak gwiazdy na niebie
Otulaæ wci¹¿ bêd¹, Tw¹ noc i Twój dzieñ. 
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Têsknota Jezusa

Wko³o piêknie spokój i cisza
Œwiergot ptaków umila czas
Skoczne harce rudych wiewiórek
Gdzieœ w pobli¿u szumi¹cy las

A ja czekam, czekam wytrwale
Czy ktoœ dzisiaj odwiedzi mnie?
Oprze na mnie siê jak na skale
By mu w ¿yciu nie by³o Ÿle

Wypatrujê z wielk¹ têsknot¹
Na maleñki od ciebie znak
Abyœ przyszed³ do mnie z ochot¹
Pozna³ prawdy, mi³oœci smak.

Moje oczy ³zami zasnute
Droga do mnie wci¹¿ pusta jest
Czy twe serce w orê¿ zakute?
Nie odwiedzisz ju¿ nigdy mnie

Wiem nied³ugo zmieniê mieszkanie
Przyjdê bli¿ej do waszych chat
Mo¿e wtedy moje kochanie
Znajdziesz dla mnie w swym ¿yciu czas 
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Mój Chrystus

Chryste mój ukochany!
Jak ciê¿ko podnieœæ mi wzrok
Na Twe krwawi¹ce rany
I na przebity bok

Chryste mój ukochany!
Jak ciê¿ko mi oczy wznieœæ
By ujrzeæ ból w Twym spojrzeniu
By widzieæ cierpienie Twe

Chryste mój ukochany!
Z pokor¹ ca³ujê Twe rany
Ca³ujê Twe stopy przebite 
I ³zami obmywam je

Ja wiem, ¿e to ma³o, wci¹¿ ma³o
Za grzechy, którymi Twe cia³o
Ch³ostane jest ka¿dego dnia

Wiêc pomó¿ – bym grzeszyæ przesta³a
Wiêc podnieœ – bym siê nie za³ama³a
Wiêc wska¿ mi – t¹ drogê do Ciebie
Bym mog³a przy Tobie wci¹¿ trwaæ
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Dla Ciebie

Podarujê Ci barwê ³¹ki, 
która têcz¹ zalewa œwiat
Podarujê Ci b³êkit nieba wraz z nim 
s³oñca z³otego blask
Podarujê Ci œwiergot ptaków, 
co z radoœci¹ witaj¹ dzieñ
Podarujê Ci piêkno nocy, 
która wszystko otula snem
Moje dary jak powiew wiatru 
w p³atkach ró¿y ukry³y siê
S¹ tam gwiazdy i promyk s³oñca 
i s³owika przepiêkny œpiew
Jeœli tylko pragniesz odczytaæ 
któryœ z darów nie pytaj mnie
Poproœ ró¿ê ona odpowie Tobie 
o nim w cudownym œnie

Podarujê dziœ Ci ró¿ê o kolorze nieba
Chocia¿ barwa jej g³êboka, 
piêkniejszej nie trzeba
Blask ksiê¿yca w sobie skrywa, 
wœród gwiazd promienieje
Bo choæ ¿ycie czasem smutne, 
trzeba mieæ nadziejê
¯e i dla nas dzieñ te¿ przyjdzie, 
wœród s³oñca promieni
I ten smutek w g³êbi duszy 
w blask per³y przemieni.
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SMS na dobranoc

Zobacz noc ju¿ otuli³a
Œwiat co wko³o Ciê otacza
I py³ gwiezdny rozrzuci³a
Bo to jest jej wieczna praca 

Wszystkie dzieci ju¿ zasnê³y 
W kolorowych snu poduszkach
A Ty, czemu jeszcze nie œpisz?
Proszê, k³adŸ ju¿ siê do ³ó¿ka

Wiesz "gwiazdeczka" Tobie dzisiaj
Piêkn¹ bajkê wnet opowie
Swoim szeptem czarodziejskim
Porwie Ciê w krainy nowe

Gdzie przychodzi ukojenie
I marzenia siê spe³niaj¹
A gdy przyjdzie przebudzenie
Nocne elfy uciekaj¹
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Smutek Chrystusa

O mój Jezu, jak smutne jest Twoje oblicze
Ile bólu w Twym wzroku, 
czy ludzie widzicie?
£zy w Twych oczach jaœniej¹, 
jak czyste diamenty
W ka¿dym grzech siê odbija, 
co w œwiecie poczêty

Ka¿de têpe i g³uche w gwoŸdzie uderzenie
To jest nasze bezmyœlne i z³e przewinienie
Ka¿da kropla Krwi Œwiêtej 
co z ran Twoich sp³ywa
To jest grzech pope³niany, 
co wci¹¿ Ciê zabija

Ale my, nie patrzymy na Ciebie o Panie
Ale my, przys³aniamy Twych oczu b³aganie
Ale my, uciekamy przed smutkiem oblicza
I przed bólem Twojego skrwawionego lica

Jezu, przywróæ nam wzrok 
- byœmy Ciebie ujrzeli
Jezu, odmieñ nam serca 
- byœmy Ciê zrozumieli
I nie pozwól nam uciec 
przed Tob¹ mój Panie
I nam przebacz 
i oka¿ swoje zmi³owanie
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Dar mi³oœci

Jak kwiatek ma³y g³ówkê sw¹ wznosi
By s³oñca promieñ ogarn¹³ go
Jak o to ciep³o i wodê prosi
By chwaliæ Boga piêknoœci¹ sw¹

Tak dziecko ma³e r¹czêta wznosi
Prosz¹c o mi³oœæ, bo pragnie jej
O t¹ pieszczotê matczyn¹ prosi
O uœmiech w oczach cudownych jej

W ka¿dym kwiatuszku i w r¹czce dziecka 
i w oczach matki co szczêœciem lœni¹
Mi³oœæ króluje taka najwiêksza
Co jest gotowa pokonaæ z³o

I za t¹ mi³oœæ co w sercu mamy
Co nam pozwala w górê siê pi¹æ
Bogu ho³d wielki dzisiaj sk³adamy
Za ten dar, który mo¿emy wzi¹æ
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Samotnia

Cichy gry¿yñski cmentarz 
ma w sobie magii czar
Przyci¹ga sw¹ samotni¹ do Jezusowych bram
I chocia¿ On ukryty i s¹ zamkniête drzwi
To Jego mi³oœæ, pokój serce otula Ci
Czy œwieci piêkne s³oñce,
czy z nieba p³yn¹ ³zy
Ty pragniesz tam pozostaæ 
i byæ z Nim kilka chwil

Czy piêkny dzieñ woko³o, 
czy wieczór gwiazd¹ lœni
Gdy przyjdziesz to odchodziæ, 
zawsze tak trudno ci
Ka¿dym powiewem wiatru, 
otula ciebie On
Ka¿dym s³oñca promykiem, 
œle poca³unków sto
Kiedy jest On tak blisko serce mi³oœci¹ dr¿y
Dusza z cia³a wyrywa, i z oczu p³yn¹ ³zy

Ka¿dy ból, cierpieñ ciê¿ar l¿ejszym wydaje siê
A œwiat, który woko³o, uœmiechem Boga jest
Tak bardzo chcê zatrzymaæ 
w duszy bliskoœci dar
Utulenie têsknoty co ci¹gle w sercu trwa
I ukryæ w swojej g³êbi kapliczkê ma³¹ t¹
Co chroni skarb najwiêkszy, 
Jezusa ziemski dom
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Okruch zimy

Sypie, sypie œnieg doko³a biel¹ pokry³ las
Pookrywa³ wszystkie drzewa w puch otuli³ œwiat
Wszêdzie jasno, wszêdzie bia³o, 
wszystko wokó³ skrzy
Jakby Zima pogubi³a sznury pere³ swych
Wieczorami pod stopami nocne gwiazdy lœni¹
Odbijaj¹ jak w zwierciadle ca³¹ jasnoœæ sw¹

Dziêki Tobie Panie Bo¿e! za ten piêkny dar
Za krajobraz pe³en œniegu, 
za ten bieli blask
Dziêki Tobie Panie Bo¿e! 
za ten cudny œwiat
Któryœ w bajkê piêkn¹ zmieni³, 
blask diamentów da³
Dziêki Tobie Panie Bo¿e! 
za zimowy sen
Który cieszy nasze oczy i raduje mnie
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Bunt przyrody 

Jezu Twa mi³oœæ by³a tak wielka
¯e siê i nawet œmieræ jej przelêk³a
Ona wiedzia³a, ¿eœ Pan nad Pany
¯e j¹ pokonasz, boœ z nieba dany

Gdy otula³a Ciebie ciemnoœci¹
Gdy zabiera³a Ciebie z mi³oœci¹
Odesz³o wtedy Twoje cierpienie
Mêki ,katusze, ból i zmêczenie

Ale œwiat ca³y p³aka³ za Tob¹
Deszcz ³zami swymi zmy³ krzywdy b³oto
Ziemia zaœ dr¿a³a z bólu wielkiego
¯e utraci³a Pana swojego
Niebo swój bunt te¿ ukaza³o
Ciemnoœæ i grzmoty ludziom zes³a³o
Œwiat³a b³yskawic wokó³ jaœnia³y
Krzy¿ i Golgotê wci¹¿ oœwietla³y

Ca³a przyroda i ziemia ca³a
¯al swój i smutek ukazywa³a
Za Tob¹ Jezu Panie Jedyny
Gdyœ Ty umiera³ za nasze winy
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Dobranoc 

Niech s³odki elf Ciê do snu uko³ysze
Niech szmaragdowe zeœle Tobie sny
Utkany z gwiazd promiennych nocnej ciszy
Sen jak marzenie piêknych myœli Twych

Byœ we œnie swoim znalaz³ ukojenie
By Twoje troski rozwia³ halny wiatr
A srebrny strumyk szemrz¹cy tak sennie
Rzewne i s³odkie melodie Ci gra³

Byœ w œnie wypocz¹³ po Twym dziennym trudzie
Po tak mêcz¹cym uci¹¿liwym dniu
Abyœ si³ nabra³ do pracy w pos³udze
Mi³oœæ i dobroæ wszystkim wko³o niós³

Wiêc œpij spokojnie i nie martw siê wcale
Modlitwa moja otuli Twój sen
Ja wierzê ju¿, ¿e bêdê wys³uchana
Œpij dobrze jutro nowy, piêkny dzieñ



PRAGNIENIE DUSZY 17

Oczekiwanie

Jezu Ty tak bardzo nas umi³owa³eœ
¯e w ka¿dym koœció³ku dla nas zamieszka³eœ
Jesteœ tak cierpliwy, tak wyrozumia³y
I wci¹¿ na nas czekasz w swej samotni ma³ej
Czekasz i wybaczasz nasze zapomnienie
Chocia¿ tak Ci smutno, choæ czekasz daremnie

A my zaganiani, w ¿yciu zagubieni
Ci¹gle obojêtni, ci¹gle zniechêceni

Jezu mój kochany, mój umi³owany
Przebacz nasze grzechy, ulecz te z³e stany
Uka¿ nam o Chryste, ¿e tylko przez Ciebie
Szczêœcie mo¿na zdobyæ jak gwiazdkê na niebie
ObudŸ w nas têsknotê za Tob¹ o Panie
Byœmy zrozumieli, ¿eœ Ty Zmartwychwstanie
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Mateñka

Kiedy patrzê w Twe oblicze
Tak przepiêkne i tak czu³e
To me serce lgnie do Ciebie
Gdy pomocy potrzebuje

Lubiê patrzeæ w Twoje oczy
Co jaœniej¹ jak dwie gwiazdy
Bo Ty wesprzesz mnie w potrzebie
Nie opuœcisz to wie ka¿dy

Gdy w mym sercu smutek p³onie
To w Twych oczach pocieszenie
Gdy upadam na swej drodze
To w Twych oczach przebaczenie

Gdy ³zy twarz m¹ zalewaj¹
Twoja dobroæ j¹ ociera
Gdy mnie grzechy przyt³aczaj¹
Twoja d³oñ koj¹ca wspiera

Ty o Matko, Ty jedyna
Co znasz duszy tajemnice
Nie opuszczaj mnie i pomó¿
Przejœæ mi dzielnie przez to ¿ycie
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Smutek

Kiedy jest dzieñ, ¿e bardzo mi Ÿle
I kiedy w kr¹g wszystko wali siê
Kiedy ³zy ca³y zas³aniaj¹ œwiat
I kiedy ju¿ nadziei mi brak

To wtedy Bibliê biorê w d³onie swe
I w mym k¹teczku ukrywam siê
W ciszy która otacza mnie
S³ów Jezusa wci¹¿ s³uchaæ chcê

Bo tylko On potrafi jak nikt
Ból ukoiæ, osuszyæ me ³zy
Bo tylko On, co tak kocha mnie
Jak dziecko matka pocieszyæ mnie chce

I ci¹gle myœlê o czu³oœci tej
Któr¹ otacza ca³e ¿ycie me
I wch³aniam s³owa, które Jego s¹
Wci¹¿ karmi¹c duszê mi³oœci¹ t¹

Chcia³abym kiedy przyjdzie œmierci dar
Spotkaæ Jezusa u niebieskich bram
I u stóp Jego cichutko siê skryæ
I ca³¹ wiecznoœæ z Nim szczêœliw¹ byæ
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Spojrzenie Chrystusa

Jezu, kiedy Ciê do krzy¿a przybijali
Jezu, gdy Twe cia³o na krzy¿ zawieszali
Ty nie myœla³eœ o swym bólu i cierpieniu
Lecz ca³y czas o naszym odkupieniu

Co widzia³eœ? w tej ostatniej ¿ycia chwili
Co myœla³eœ? nim ciemnoœci Ciê okry³y
Ty - widzia³eœ nasze grzechy i z³e winy
Ty - widzia³eœ nas i nasze grzeszne czyny

Nie patrzy³eœ na nas z gniewem i ze z³oœci¹
Ogarnia³eœ nas ogromn¹ Sw¹ mi³oœci¹
Twoje oczy bez wyrzutu, groŸby by³y
Lecz do serca Swego czule nas tuli³y

Nie pali³y Ciê i piek³y krwawe rany
Lecz me grzechy wielkim bólem przeszywa³y
Nie korony ciernie rwa³y Twoje skronie
Wielki ból Ci zadawa³y winy moje

Ty o Jezu za nas ¿ycie poœwiêci³eœ
Ty o Jezu krwi¹ Sw¹ z grzechów nas obmy³eœ
Ukaza³eœ nam przez Krzy¿ Twój i konanie
Drogê do miasta wiecznego Jeruzalem
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Czerwona ró¿a

Jezu u stóp Twego grobu, dzisiaj ja z³o¿yæ chcê
Ró¿ê u której p³atki szkar³atne jak Twoja krew
Ka¿dy p³atek tej ró¿y, Chryste na rany Twe
By Ci w cierpieniu ul¿yæ, z³agodziæ mêki te

Jej aksamitne p³atki, co delikatne s¹ tak
Jak Twoje czu³e rêce, co obejmuj¹ nas
Na ka¿d¹ z ran krwawi¹cych 
przy³o¿yæ p³atki Ci chcê
A ich ³agodny dotyk zmniejszy cierpienie Twe

Wraz z ró¿¹ Ci ofiarujê serce gor¹ce me
Przyjmij je proszê Panie, chocia¿ tak s³abe jest
Przyjmij proszê w ofierze u Twego grobu stóp
I pomó¿ wytrwaæ w wierze boœ Ty mój Pan i Bóg
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Cierpienie Matki

Matko dodaj mi si³y, 
która w Tobie wci¹¿ trwa³a
Gdyœ na wzgórzu Golgoty 
mêkê Syna widzia³a
Matko dodaj mi si³y, 
któr¹ mia³o Twe serce
Gdyœ patrzy³a pod krzy¿em 
jak Twój Syn kona³ w mêce

Matko dodaj mi si³y, 
która w Tobie drzema³a
Gdyœ w ramionach Swych czu³ych 
cia³o Syna trzyma³a
Matko dodaj mi si³y, 
której tak mi potrzeba
By pokonaæ swe grzechy, 
pójœæ za Tob¹ do nieba
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Podziêkowanie

Chcia³abym Ci podziêkowaæ za twój serca dar
Za nadziejê co wróci³eœ, gdym zw¹tpi³a w nañ
Za oparcie w trudnych chwilach, 
za pomocna d³oñ
Któr¹ zawsze mnie wspomagasz, 
gdy upadam w toñ
Za twój uœmiech, 
co rozjaœnia ka¿dy chmurny dzieñ
Za spojrzenie jasnych oczu, 
które krzepi mnie
Za cierpliwoœæ co masz dla mnie 
tak jak wiêcej nikt
Za to, ¿e rozumiesz zawsze serca mego sny
Za wytrwa³oœæ w odczytaniu 
smêtnych listów mych
Za to wszystko moje serce 
wdziêcznoœæ niesie Ci
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Sen Promyczka

Kiedy ciemna noc okrywa ziemiê 
p³aszczem swym
I zapala w tych ciemnoœciach gwiazd 
przecudnych skry
Wtedy do snu ciê otulam skarbie drogi mi
I piosenkê na dobranoc czule nucê ci
Lubiê patrzeæ gdy twe oczka snu zamyka elf
I przecudny s³odki uœmiech zdobi ustka twe
Wiem ju¿ wtedy, 
¿e na pewno piêkny Anio³ Stró¿
Zabra³ ciê w najcudowniejsze baœnie 
rajskich snów
¯e wraz z nim przemierzaæ 
bêdziesz czarodziejski kraj 
Najpiêkniejszych marzeñ dziecka 
snu bajkowy raj 
A gdy ze snu siê obudzisz mru¿¹c oczka swe 
Ci¹gle bêdziesz pod wra¿eniem 
przygód co s¹ snem 
Lecz gdy ciep³y promieñ s³oñca 
dotknie buŸki twej 
To zobaczysz œwiat co piêkny 
jest jak w twoim œnie



PRAGNIENIE DUSZY 25

Wigilijne ¿yczenia

Kiedy na niebie zab³yœnie gwiazdka
Zwiastuj¹ca nam Dzieci¹tka Narodzenie
Wtedy moje serdeczne ¿yczenia
Pop³yn¹ w myœlach do Ciebie
¯yczenia szczêœcia, zdrowia, radoœci
Wiary, uœmiechu i wytrwa³oœci

By dzieñ Twój ka¿dy uœmiechem
Promienie s³oñca budzi³y
By Ciê od z³ego losu
Ramiona Matki chroni³y
By piêkne senne marzenia
Po trudach dnia Ciê koi³y

O to tez prosiæ bêdê
W t¹ piêkn¹ noc gwiazdkow¹
Gdy po Pasterce klêknê
Przed szopka rozjaœnion¹
I t¹ modlitwê b³agaln¹
U stóp ¿³óbeczka z³o¿ê
I piêkn¹ kolêdê w podziêce
Zanucê Tobie Ma³y Bo¿e
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Noworoczne ¿yczenia

Ju¿ dwunaste uderzenie, 
w dali cichnie dzwon
Odszed³ od nas ju¿ zmêczony, 
Stary Dobry Rok
Da³ on dla nas szczêœcia wiele, 
mnóstwo piêknych dni
A te smutne, nieszczêœliwe pokry³ szary py³
Srebrna mgie³ka zapomnienia oszroni³a je
Jak pierzynk¹ bia³¹ œniegu œwiat otuli³ siê
Ju¿ cichutko siê przybli¿a Nowy ¯ycia Rok
Co przyniesie dla nas w darze? 
koszyk ³ask czy trosk
Wszyscy ludzie go witaj¹, 
niebo blaskiem lœni
Piêknych gwiazd wyczarowanych 
na te nowe dni
W tym dniu wszyscy œl¹ ¿yczenia, 
w ka¿dy œwiata k¹t
Aby same dni radosne da³ nam Nowy Rok
Ja tez chcia³abym Ci ¿yczyæ 
w tym jedynym dniu
Wiele, wiele ale czego? 
na to brak mi s³ów

Chcia³abym by Twoj¹ drogê, 
któr¹ kroczyæ chcesz
Los wyœcieli³ p³atkiem ró¿y, 
byœ nie rani³ siê
Chcia³abym by ka¿dy jeden 
z nadchodz¹cych dni
By³ radosny i uœmiechem s³oñca zawsze lœni³
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Chcia³abym by Twoje troski oddali³y siê
I stopi³y w blasku gwiazdy co na niebie œni
Chcia³abym by promieñ wiary 
co w Twym sercu tkwi
Œwiat³em swym rozœwietla³ drogê 
wszystkim bliskim Ci
Chcia³abym tak wiele, 
wiele jeszcze ¿yczyæ Ci
Ale s³owa wyczerpane chocia¿ w sercu dr¿y
Jeszcze wiele cichych ¿yczeñ, 
które w myœlach swych
W mej modlitwie nieustannej towarzysz¹ Ci
Które niosê dnia ka¿dego 
wprost przed Bo¿y Tron
Prosz¹c Pana o opiekê i o radoœæ Tw¹
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¯yczenia

Kochanie co Ci ¿yczyæ 
w tym najpiêkniejszym dniu
Zdrowia, radoœci, szczêœcia czy bajkowego snu
To wszystko jest potrzebne, 
by œwiat Twój krêci³ siê
Ale czy to ju¿ wszystko, 
co od nas sam Bóg chce

¯yczê Ci wiêc mi³oœci takiej jak Jezus mia³
¯yczê Ci wiêc dobroci takiej jak¹ By³ sam
¯yczê Ci wiêc czu³oœci jak¹ od Matki mia³
A tak¿e wytrwa³oœci jak z krzy¿em szed³ On sam

Te wszystkie me ¿yczenia jak  s³odki bukiet ró¿
Pod stopy Twe chcê rzuciæ w imieninowym dniu
By one Ci pomog³y do dzieci dotrzeæ dusz
W Twej pracy, co jak per³a w ¿yciu zalœni³a ju¿
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Pragnienie

Mateñko Ró¿añcowa co w niebie masz mieszkanie
I na nas z Twego Tronu spogl¹dasz niespodzianie
Zobacz te nasze d³onie ró¿añcem oplecione
Jak w ka¿dym "Zdrowaœ Mario" modlitwy zanoszone

Dziœ przytul mnie do serca co bije wci¹¿ mi³oœci¹
Bym siê stopi³a w jedno z Tob¹ Matko z radoœci¹
Abym poczu³a s³odycz mi³oœci Twej najwiêkszej
Co chroni nasz¹ duszê od ka¿dej pychy ziemskiej

Wiem ¿e jestem tak s³aba jak trzcina ta na wietrze
Któr¹ potrafi z³amaæ nawet ciê¿kie powietrze
Ale ona w Twych rêkach modlitw¹ rozszeptana
Nabierze mocy z niebios od Twego Syna Pana
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