
XV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Komornickiej 
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka - KOZIENICE 2017 

Mariusz Malec - kategoria dorośli - poezja - wyróżnienie 
 

Mariusz Malec 

Godło: Archaizm 

 

 

 

Obojętność 

Straciłem właśnie pracę 

Wizyta w urzędzie 

Nie mamy dla pana ofert 

Proszę przyjść za 3 miesiące 

Potwierdzić gotowość do podjęcia pracy 

 

Rejestruję się do lekarza 

Najbliższy termin za pół roku 

Nie można wcześniej? 

Nie, proszę pana, mamy wielu chorych 

 

Składam wniosek o pomoc społeczną 

Zasiłek tu nie przysługuje 

Przekroczył pan kryterium o 10 złotych 

 

Świat traktuje nas obojętnie 

Przepuszcza przez palce nasze sprawy, potrzeby i emocje 

Urzędnicy za pieniądze mają dla nas czas od 7 do 15 

W innych godzinach musimy nie radzić sobie sami 

 

Dawno temu ktoś ważny powiedział 

Że wszyscy jesteśmy braćmi 

Nie uwierzyliśmy 

Każdy porusza się własnym torem 

Omija wyciągnięte ręce 

Lub wkłada w nie jakieś okruchy 

 

Zaczarowały nas kolorowe ekrany 

Konsumują nasz czas, uczucia i siły 

Przesadziliśmy się w nienaturalne środowisko 

Złoto zamiast srebra w rozmowach 

Anihilujemy sąsiadów 

Aby nic o nich nie wiedzieć 

 

Zamieszkaliśmy w szklanych kulach 

Nie widząc, że to mydlane bańki 

 

 

Trzy zegary 

A gdy stworzono już przestrzeń 

Wrzucono w nią linię czasu 



Teraźniejszość przesuwa się na niej nieustannie 

Aż dojdzie do końca dziejów 

 

Na linii czasu są ludzkie życia 

Nieskończona ilość odcinków tak krótkich 

Że aby je zobaczyć trzeba użyć lupy 

 

Życie człowieka tworzą trzy zegary 

Zegar pierwszy: czas od powstawania świata 

Zegar drugi: czas od naszych narodzin 

 

Trzeci czasomierz chodzi do tyłu 

Odlicza, ile zostało nam życia 

Znikają na nim dni, miesiące i lata 

Niektórzy próbują odgadnąć, co pokazuje 

Bo jest on niewidzialny 

 

Gdy dwa zegary stop 

Przekraczamy granicę światów 

Dzień znienawidzony lub oczekiwany 

Wielki jak narodziny 

Lecz główny zegar się nie zatrzymuje 

Nie zauważa naszego życia 

Naszych lat choćby stu 

 

A myślałeś, że stanowisz centrum świata 

 

 

Kosmici 

Gdy my nie lubimy pracować 

Oni uwielbiają tworzyć 

My często obchodzimy prawo 

Dla nich zasady to filary życia 

Postawiliśmy bogactwo na piedestale 

Oni nie zwracają na nie uwagi 

 

Nie zarabiają pieniędzy 

Nic nie sprzedają ani nie kupują 

Każdy bierze, co jest mu potrzebne 

Bo wie, co i ile może wziąć 

 

Wędrują przez gęste oka czarnych dziur 

Zbierają blask z sześciu krańców wszechświata 

 

Podzieliliśmy się do pojedynczego człowieka 

I prowadzimy ze sobą walki 

U nich różnice pasują do siebie jak kawałki puzzli 

 

Rozdają miłość, przyjmują miłość 

Wywołują wzrost, rozwój i piękno 

Adorują Najwyższą Istotę 

Spełniają Jej życzenia i swoje nawzajem 



 

Oni to my 

Za milion lat 


