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Zdrada i lody. 

 

Piwniczna-Zdrój w letnim słońcu 

gorącym z ultrafioletem 

a ja z lodami w waflu 

siedzę na schodach jak 

w prodiżu ciasto 

i patrzę ślepym wzrokiem śniętego 

wigilijnego karpia na ulicę ruchliwą 

z dwoma strumieniami głów ludzkich. 

Spacerują po niej 

z kubkami zdrowia w dłoniach 

w te i we wte, tam i nazad 

manekiny teatralne. 

Jedni gapią się na mnie 

drudzy patrzą na sznurówki 

Uśmiechnięci i smutni 

zadowoleni i wściekli 

starzy i młodzi 

ateiści i bigoci. 

Moje myśli szumią 

jak siklawa w Tatrach 

kłębią się i bulgocą w głowie. 

Może wywar warzą 

z minionego czasu  

i niespełnionego marzenia? 

Z zachodniej strony nieba 

wypływa czarna pierzyna 

i słychać pomruki Hefajstosa. 

Odwracam szklane oczy 

i gapię się na lody 

które kapią na moją rozpiętą koszulę 

i moje różowe piersi 

Czucia nie mam, zdrada zabrała 

Wybaczyć? Czy odejść? 

To nie takie proste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ucz się synku 

 

 

Ale jak tu się uczyć, 

jak pokus tysiące, 

gry komputerowe, 

piłka i orliki, 

kumple z papierosem, 

by wspólnie zajarać. 

Dziewczyny w kompie, 

na czatach czekające. 

I bądź tu mądry, 

co pierwsze wybierać, 

naukę czy internet, 

piłkę czy jaranie, 

miłość w internecie, 

w kompie zabijanie. 

Dziwny jest ten świat. 

 

Dawniej pokusy też były 

lecz nieco trudniejsze 

Prawie wszystkie za kasę 

za friko niewiele, 

A nauka taka sama  

codzienna i pilna, 

bez ściąg w internecie 

czasem mama pomogła 

czasem teatr, kino. 

Lecz największym bodźcem 

do nauki była bieda. 

Dziurawe buty i płaszcz 

ze starszego brata. 

 

To nędza była bodźcem,  

do gorliwej nauki, 

by wyrwać się z tego  

przeklętego kręgu. 

Czemuś był wówczas biedny? 

Boś wiedzy miał za mało. 

A więc ucz się synku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Róża 

 

I 

Najpiękniejsza z pięknych, 

gdybyś ciało miała, 

to miliony mężczyzn 

by się zakochało 

w postaci twojej! 

 

Tylko te kolce, 

po co ci one? 

 

Do obrony służą, 

bo zbyt wielu mnie 

zerwać by chciało, 

do wazonu włożyć, 

wzdychać, patrzeć i marzyć. 

 

II 

Gdybym w ogrodzie 

 w słonecznym kąciku 

 kwieciście rosła, 

to pszczółki by mnie 

w usta łaskotały 

no i zapylały, 

a ciepłe deszczyki 

cichutko kąpały, 

to ja bym widokiem 

przez lata całe, 

oczy cieszyła 

w miłości utrwalała. 

Wszak jestem najpiękniejsza 

i królową kwiatów 

od zawsze nazywana. 


