
1 
 

 

 
 

  



2 
 

 
 

Odrodzenie Bogini 
Antologia poezji 

 
 

DARMOWY FRAGMENT 
Wersja elektroniczna 

 
 
 

Redakcja: 
Agnieszka R. Lisztwan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



3 
 

2020 

 
Agnieszka Regina Lisztwan (redakcja, korekta, skład, 
projekt okładki), 2020 
 
© Prawa autorskie do poszczególnych wierszy 
zachowują autorzy.  
 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji 
nie może być powielana bez pisemnej zgody 
posiadaczy praw autorskich. 
 
Darmowy fragment może być udostępniany publicznie.  

 
 

Wydawnictwo:  
 
Poeticus 
www.poeticus.pl 
Facebook: @poeticuspl 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Wstęp 
Projekt „Odrodzenie Bogini” powstał w zastęp- 

stwie innego projektu, który przyszedł mi do głowy 
wcześniej, a który nazywać się miał „Oblicza kobiety”.  
Po przemyśleniach stwierdziłam, że kobieta oblicz ma 
naprawdę wiele, a obejmuje je w pełni pojęcie Bogini – 
żeńskiej mocy, dzięki której te oblicza mogą się 
przejawiać.  

 
Moce kobiety są zachwycające, takowe jak Matki 

Ziemi. Kobiety dają życie. Z tego powodu świat 
mężczyzn ma pewnego rodzaju kompleks niższości. 
Systemy  patriarchalne zaprzeczają kobiecemu geniu-
szowi, sile intuicji, naszej zdolności do kochania, która 
jest odmienna od miłości mężczyzny.  

 
Patriarchat chce, abyśmy zaprzeczały naszej 

seksualności - ponieważ jest bardzo potężna i ma 
wielką władzę nad mężczyznami. Nie umniejszając 
mężczyznom, charakter naszych uczuć jest inny. Nasz 
orgazm oraz droga do niego są inne niż u mężczyzn. Po 
orgazmie nie jesteśmy słabe i senne jak mężczyźni, 
jesteśmy pełne energii.  

 
Jesteśmy istotami seksualnymi i mamy prawo do 

wyrażania seksualności bez uprzedmiotowienia lub 
poniżenia. Prawda jest taka, że jesteśmy święte. Nasze 
ciała są stworzone przez Boga. Nie ma nic złego               
w naszej seksualności. Tłumienie jej powoduje 
problemy psychiczne, depresję, brak kreatywności. 

 



5 
 

Jesteśmy Boginiami i powinniśmy być w ten 
sposób traktowane. Stąd właśnie ten projekt – pragnę 
aby kobiety celebrowały swoją kobiecość, żeby 
doceniły kim są, zagłębiły się w siebie. 

 
Absolutnie nie jestem feministką. Potrzebujemy 

różnic między mężczyznami i kobietami - jeśli znikną 
różnice, zniknie atrakcyjność i zniknie miłość. Mamy 
różne cechy i potrzebujemy ich, aby wzrastać jako 
świadomi ludzie.  

 
Szanujmy zarówno Kobietę-Bogini-Substancję, 

jak i Mężczyznę-Boga-Esencję. Matriarchat już był, 
patria-chat przemija – czas na równowagę sił – i po to 
właśnie musimy obudzić Boginię.  

 
*** 

 
Kobieta-Bogini nie boi się swojej kobiecości. To 

kobieta, która akceptuje swoją ciemność i celebruje 
swoje światło. Jest świadoma możliwości i mocy, które 
w niej tkwią. Zna magię życia i uznaje jego świętość. 

 
Bogini to kobieta magnetyczna. Gdy wchodzi do 

pomieszczenia, zarówno kobiety, jak i mężczyźni czują 
jej siłę i obecność. 

 
Ma potężną energię seksualną, która przebija się 

przez całe jej jestestwo i stanowi źródło mocy, 
inspiracji i żywotności. Jest niezwykle zmysłowa               
i nieustraszona, erotyczna. Angażuje się w seks, aby 
dzielić się boskością. 
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Jest kobietą poszukującą prawdy, zakochaną w 
miłości, odczuwającą jedność z Wszechświatem. Jest 
wcieloną szczodrością, obdarowuje wszystkich.  

 
Jest wybaczeniem. Jest dziękczynieniem. Jest 

radością. Jest wolnością. Jest mądrością. 
 
Widzi Boga w sobie i w innych. Szanuje całe 

stworzenie. Jest Boginią. 
 

Agnieszka R. Lisztwan 
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WIELKA KAPŁANKA 

 
Suknia moja z mchu i trawy, 
Bogata w zielone soki. 
Skręconam w spiralę życia, 
Pełna przeświętej posoki. 
 
Jelenie rogi wystają 
Z głowy, sięgające nieba. 
Księżyc Słońce obejmuje, 
Miesiączką nabrzmiała gleba. 
 
W centralnym Słońcu korona, 
Kotwiczę się w jądrze Ziemi. 
Jednoczę kobiece siły, 
Umacniam z siostrami swemi. 
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SZAMAŃSKI SEKS 

Tysiące róż kąpią moje nagie ciało, 
Miriady gwiazd we mnie zostało. 
Mój wydech jest twoim wdechem, 
Moje łzy w twoim sercu  – echem. 
 
Pachnę nirwanicznym mchem. 
Chcę wirować, latać już chcę. 
Jem grzyby z lasu ludzkich krzywd, 
Piję nektar z ludzkich prawd. 
 
Moje trzecie oko świeci ponad, 
Ze Źródeł, ze Słońc, z Monad. 
Otwieram moje łono w umyśle, 
Niech się zadzieje jak zechcę. 
 
Szamański, energiczny seks. 
Bachański, erotyczny sens. 
Oblizuję palce z miodu ludzi, 
Niech się Świat już obudzi, 
Niech się Bóg obudzi! 
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Aleksandra V. Gonerska 
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KWIAT SHAKTI 

W moim magicznym świecie... 
Dwa słońca, wschodzą na niebie, 
Kruki siadają, na moich warkoczach, 
Z oczu diamenty spływają srebrzystą rzeką. 
 
W moim magicznym świecie… Jesteś Ty. 
Spotykam Cię zawsze, kiedy oczy zamykam. 
Siadamy wtedy razem, na spiralnym drzewie, 
Otulasz mnie czule, Duszą okrywasz. 
 
W moim magicznym świecie… 
Jastrzębie nad nami, zataczają kręgi, 
Otwiera się ziemia, rozsuwa się niebo, 
Oddycham Tobą, a Ty we mnie wnikasz. 
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KOSMICZNA OGRODNICZKA 

Rozkładam powoli 
Nogi na trawie, 
Rozchylam tętnice 
Byś mógł oddychać. 
Tykająca bomba 
Impulsy wysyła, 
W dłoniach rozgrzewam 
Falliczne kształty. 
Ogniem do góry 
Nieśmiało wkładam 
Drzewo życia 
W wilgotną donicę. 
Kołyszę biodrem, 
Spulchniam ziemię, 
Czuję jak rośnie 
We mnie stworzenie. 
Niebo 
Kocha się z ziemią. 
Słońce 
Z księżycem całuje 
Gwiazdy 
Palcem po niebie 
Miłość malują. 
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Adrian Markowski 
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WEZWANIE SZLACHETNEJ BOGINI 

Zawsze podążam za Twoją gwiazdą, 
Złota Zorzo świecąca światom. 
 
Błóż mi wszechmocna Bogów Miłości, 
umysł mój oczyść z ciemności. 
 
Tyś Wiedzą Słońc przebudzona, 
władczynią światów, objawiona. 
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NICOŚĆ 

Miłośnico skąpana w jantarze uniesień, 
rumieniec bezwstydu promieni Twoje lico. 
Spójrz na mnie ostatni raz tej nocy. 
Srebrne światło padło na Twe dłonie, 
zaraz ulecisz gdzieś w fale 
w sprzężeniu i uścisku Czerni, 
bo nie istniejesz ni Ty, ni ja, 
a Niejaźń wślizgnie się do Nicości... 
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Katarzyna Dominik 
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DZIEWCZYNA, KTÓRA TAŃCZYŁA    
Z MOTYLAMI 

Już zapomniałam smak pocałunków, 
delikatnych jak wiosenny wiatr, 
szalejący w ogrodzie wspomnień, 
między wschodem, a zachodem. 
 
Z pamięci uleciały radosne chwile, 
jak promienie słońca na twarzy, 
śmiejącej się do polnych kwiatów, 
wzrastających na horyzoncie nagich ciał. 
 
Umknęły ze ścieżki  dźwiękowej 
słowa, które przekroczyły próg serca, 
i tylko przebłyskiem spacerują sekundy 
szepczące: byłeś pierwszym i ostatnim. 
 
Wstając z łąki spaliłeś most łączący 
dwie dusze spragnione miłości, 
a ja, głupia naiwniaczka nadal ufam, 
że jeszcze kiedyś zatańczymy z motylami. 
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ŻYJĘ [MAM TAKĄ NADZIEJĘ] 

W kartograficznej podziałce świata, 
życie to nieuleczalna choroba, 
na którą jedynym lekarstwem jest śmierć. 
Los człowieka wpisany w bieg natury, 
drga membraną cierpliwego papieru. 
 
Osowiałe ciało zbiera okruchy tchnienia, 
resztki dzieciństwa, które w milczeniu 
we mnie krzyczą, łapią Brzytwę Ockhama. 
Garderoba możliwości świeci pustkami, 
noc wysłuchuje słowa modlitewnej spowiedzi. 
 
Gdy jeźdźcy Apokalipsy rwali siedem pieczęci, 
zrzuciłam jarzmo słów, stałam się lżejsza, 
jakby co najmniej o dwadzieścia lat. 
Już nie grzebię ręką w minionym dniu, 
nie wspinam się po Jakubowej drabinie, 
by ulecieć ku przestrzeni strzelistej. 
 
Mocarna w doświadczenia, w połamane myśli, 
wiążę w węzeł gordyjski niezagojoną sieć ran, 
blizny ludzkiego języka, cięgi od przeznaczenia, 
i układam w łąki płynące nieśmiertelną poezją. 
 
Nie wierzyłam, że wstanę [miałam nadzieję]. 
Teraz zbieram punkty karne, aż do czasu 
ostatecznego rozliczenia. 
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Alicja Walczak 
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BRAMY ODRODZENIA 

Jasny tunel, 
którym mnie prowadzisz, 
przypomina mi miejsce 
moich narodzin. 
Pamiętam 
jak po raz pierwszy 
moja stopa dotknęła ziemi, 
na której dorosłam 
wierząc... 
Teraz skruszona 
powróciłam 
i pukam do bram 
ponownego Odrodzenia. 
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ODBICIE 

Kobieta 
wpatrzona w lustro, 
widzi swoją twarz, 
błyszczące oczy, 
pożądliwe usta, 
kuszące ciało: 
od stóp do głów  – nagie. 
Patrzy 
i czuje jak napawa ją trwoga: 
Czy aby na pewno jest 
odbiciem Boga? 
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Lucyna Angermann 
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MATKA I CÓRKA 

I pobiegły przed siebie, 
Wspólną pasją wiedzione. 
Już na zawsze miłością 
Wielką są połączone. 
 
I usiadły zmęczone 
Gdzieś w Bieszczadach na łące. 
Tam widoki przecudne, 
Świeże siano pachnące. 
 
I spojrzały na siebie, 
Słów im żadnych nie trzeba. 
W oczach ich wielka czułość, 
Widać w nich skrawek nieba. 
 
I zastygły szczęśliwe, 
Obie w dal spoglądając. 
Im samotność nie grozi, 
Siebie na zawsze mają... 
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MAMO... 

Kiedy byłam mała – pieściłaś, 
Kiedy chorowałam – leczyłaś. 
Wtedy, gdy cierpiałam – koiłaś, 
Kiedy zaś płakałam – tuliłaś, 
A kiedy wątpiłam – wspierałaś, 
Lecz nigdy, przenigdy 
choćby świat był zwątpił, 
Ty nie potępiłaś, 
Zawsze przy mnie byłaś. 
Taka Matki siła! 
 
********* 
 
Za noce nieprzespane, 
Za piosnki do snu śpiewane, 
Za miłość bezgraniczną, 
Za uszytą sukienkę śliczną, 
Za zupę grochową w piątek, 
Za kary – choć to wyjątek, 
Za długie rozmowy na ławce, 
Za zbierane dmuchawce, 
Za to, żem córką kochaną, 
Dziękuję Ci, Mamo... 
 
********** 
Czym jest miłość dziecka 
nie dowiem się tego. 
Nie przeklinam losu, 
nie pytam dlaczego... 
Wiem natomiast dobrze 
czym jest miłość matki, 
choć jej ogrom ciągle 
jest dla mnie zagadką...  
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Monika Hankus 
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KRAINA MATKI 

…dla Wszechobecnej Bogini, która jest uosobieniem 
wszystkiego czym jesteśmy… 
 
MIŁOŚĆ 
 
Dla Ciebie Matko żyję, 
Do Ciebie przychodzę, 
Dla Ciebie umrę! 
 
To Ty dostarczasz jedzenie, 
Użyźniasz moje serce, 
Dla Ciebie Matko oddycham! 
 
Twoje szczodre i ciepłe ramiona 
Zawsze chronią mnie; 
Dla Ciebie Matko tworzę i służę! 
To Ty kształtujesz powietrze, 
To Ty odświeżasz umysł mój; 
Dla Ciebie Matko odzyskuję moją starożytną wiedzę! 
 
Twoja współczująca Dusza 
Zawsze przebacza mi; 
Dla Ciebie Matko otrzymuję następną szansę! 
 
Twoje wieczne istnienie prowadzi moją rękę do 
nieskończoności-- 
Dla Ciebie Matko dochodzę ponownie do siebie, 
Dla Ciebie moją siłą staję się! 
 
Dla Ciebie Matko żyję, 
Do Ciebie przychodzę, 
Dla Ciebie umrę! 
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CELEBRACJA ŻYCIA 

…dla Wielkiej Matki, najukochańszej Izydy, której Serce 
prowadzi… 
 
ANKH 
 
Magia Ankh; 
Szczęśliwość wieczna; 
Przed głębokim snem -- 
Czujesz Jej inicjujący oddech, 
Przygotowujesz swą podróż tak jak Ona chce… 
 
Wpuszczasz swe nogi w strumień rzeki -- 
Nagle znajdujesz się w Jej Świętych Wodach, 
Czujesz Esencję Lotosów, 
Płatki pamięci… 
 
Zahipnotyzowany śpiew; 
Pojawia się Jej Korona ze znakiem Węża -- 
Jesteś wzięta do profetycznego widzenia, 
Jasnowidzącej ścieżki życia… 
 
Upojony taniec; 
Krąg starożytnych Kapłanek; 
Los  – Mądrość  – Moc 
Obrazy zamieniają się… 
 
Kielich Wiecznego Wina; 
Tylko jedna kropla 
Zabiera Cię 
Do Jej Mistycznego Korytarza. 
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W szkarłatnej szacie 
Odkrywasz Jej Sens; 
Odnowione są wszystkie części samej Ciebie. 
 
W równowadze z Twoim męskim odpowiednikiem, 
W gratyfikacji jest Twe serce; 
Jesteś bezpieczna -- 
Kwitniesz wszystkim tym czym jesteś… 
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Ewelina Agnieszka 
Łopuszańska 
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INKA 

(z tomiku"Dym z komina") 
 
oto ja 
która piszę 
podaję ci rękę 
z brzegu wyobraźni 
słowa odciskam w glinie 
pszczołą złotą na palcu przysiadam 
glina pulsuje w rytm serc 
złączonych tajnym rytuałem 
z głębin nazwałeś morza 
spośród korzeni ziemię 
z miłości wezwałeś wiedźmę 
oto jestem 
która piszę 
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OGRÓD INKI 

(z tomiku "Dym z komina") 
 
W ogrodzie serca mego 
marzenia się marzą wplatając 
we włosy powojem, zakwitają 
różowymi kwiatami jabłoni 
w ogrodzie serca mego 
 
Jabłko obieram dla córki krwi 
uśmiechem dobroci matka 
w postaci swej nobliwej z ojcem 
pilnie bacząc na wnuka w mądrości 
Jabłko obieram dla córki krwi 
 
Na jabłoniach dziewczyny krągłe 
o piersiach dojrzałych w słońcu 
zerkają na romantycznych kochanków 
ważących jądra grusz rozgrzanych 
na jabłoniach dziewczyny krągłe 
 
Złota obręcz stoi w gęstwinie 
belladonny i maków tajemniczych 
deszczem zroszona nad stawem 
skąd łabędź odleciał a brama żelazna 
Złota obręcz stoi w gęstwinie 
 
Skąd łabędź odleciał a brama żelazna 
zamknięta na tysiąc zamków zaklętych 
Król w sadzie śpiewa słowik 
i zapachniało w sadzie od wina i miłości 
skąd łabędź odleciał a brama żelazna 
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I nastał wieczór i nastał poranek 
cienie pamięci i zapachy zgęstniały 
wirują strachy i śmiechy w świetle 
lampionów ukrytych w listowiu 
I nastał wieczór i nastał poranek 
 
Błogosławione dzieło które stworzyłam 
w tym śnie o którym nikt nie wie 
Król w sadzie rozsieje nasiona 
radosnym tańcem sławię wino i miłość 
błogosławione dzieło które stworzyłam 
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Ireneusz Wasilewski 
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THE PIANO 

Pocałuj mnie. 
Kocham cię. 
Ale naprawdę już muszę odejść, 
bo przecież moje problemy 
umarłyby beze mnie. 
 
Jesteś głuptas. 
 
Tęsknij, obiecaj, będę. 
 
Każda kobieta ma jakieś swoje krzesła 
i czeka na mężczyznę. 
 
Zwariowane wirowanie. 
 
Chory mózg może uczynić świat piękniejszym. 
 
Tęsknienia, marzenia. 
 
Pada deszcz. 
Chciałbym filmowo śpiewać, 
ale ciężko mi śpiewać w deszczu 
bez ciebie. 
 
Wyjechałaś i przestałem wzlatywać w niebo. 
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GRAFIKA W LIŚCIACH 

Budzę się rano 
i ciepła nie czuję Twego, 
więc świat zwariował, 
bo dobrowolnie godzę się na to, 
że muszę sobie wyobrażać 
Ciebie blisko. 
 
Pomaluj mi przyszłość 
wyobraźnią swą, 
zamień mi jesienny zimny deszcz 
w deszcz na pustyni 
ożywający wyschnięte źródła. 
 
Kwiaty zakwitną w oazie, 
mężczyzna zerwie je dla swej kobiety 
i ożywi jej łono. 
 
Na białej ścianie 
tęczowe półsenne marzenie. 
Twój światłocień wyimaginowany, 
malowany blaskami słońca. 
 
Przyjdź do mnie 
i niech poczuję rano 
Twoje ciepło. 
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Katarzyna Pilch 
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ROZPADAM SIĘ 

Rozpadam się 
mikroelementy duszy 
rozwiewa wiatr 
 
zamykam oczy 
próbuję 
złapać oddech 
 
skamieniałe serce 
nie trzepoce już 
 
zaciskam usta 
czuję 
smak krwi 
 
słyszę 
kojący dźwięk 
to łza 
spadła na blat 
 
oddycham swobodniej 
i już prawie 
Cię nie kocham 
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NIEPOKÓJ 

Niepokój w moim 
Sercu 
Jest historią 
Mojej duszy 
Nie wstydzę się 
Moja dusza 
Utkana z codzienności 
Pełna jest 
Nadziei na miłość 
A Ty ... 
Nie zapomnij 
Że przez krótką chwilę 
Zdarzyłam Ci się 
Naprawdę 
Nie wstydzę się 
Moja dusza 
Nadal 
Pachnie Tobą 
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Koniec darmowego fragmentu, 

pełną wersję zakupisz 

TUTAJ 

https://www.kuspelnieniu.pl/ksiazki/

