
                                       

                                 ŚLADY 
 

Ślady na piasku pamięci widzę dziś w snach zniekształcone 

Nowy film wspomnień się kręci, niesie mnie w przeciwną stronę 

Krajobraz bardzo znajomy lecz ludzie z innego czasu  

I tylko drzewa zmężniały nie robiąc przy tym hałasu. 

 

Wspomnienia z gładkiej młodości w tafli zmarszczonej wody. 

Twarze na starych zdjęciach ze śladem dawnej urody. 

Odcisk miłości na sercu bolesny choć zabliźniony. 

Szczęście zbyt lekko stąpa by ślad był zauważony. 

 

Wesołe ptactwo domowe lub wrony na śniegu dumne 

Pod górkę z mego dzieciństwa ciągnę na sankach trumnę. 

I myśl przebiega wpół jawna: kiedy się zbudzę o brzasku  

To będę żywą istotą czy będę śladem na piasku ? 

 

Ślady na piasku pamięci wracają w snach zniekształcone 

Dzień nowy film zacznie kręcić, nie wszystkie ślady stracone.  

Powstanie nowa historia skażona dzisiejszym dniem 

Dobre wspomnienia zostaną tylko przyjemnym snem. 

 

                 Katarzyna  Chojnacka 

 



 

 

 „Ulotność” 

 

W myśli gonitwie, w księżyca blasku, 

W nagłym zachwycie, w śladach na piasku; 

Mąci się życie w ulotnej chwili, 

Popycha naprzód, byśmy wierzyli. 

I nawet poryw bezsilnej złości, 

Zwiastuje powrót delikatności. 

Pulsuje wszechświat w otwartym oku, 

Zmienią się myśli i pory roku. 

Lecz zanim zamknę oczy na zawsze, 

Zobaczę wszystko raz jeszcze, jaśniej. 

 

 

Marta Jarmoszko   
 



 

Pejzaż  

Jakby odrealniony półsenny 

Trupioblady 

Pędzlem wody maźnięty  

   Plamą zdaje się droga 

   Drugą plamą – ciut większą – stara drewniana stodoła  

   Wierzeje czasem i deszczem ryśnięte – stare deski siną barwę przybrały 

Jakby ktoś niewprawną ręką wylał farby na płótno – zda się tylko przypadek 

Ręką Boga nietknięty 

   Plamy  jednaką materią zasnuwają mokradła – te nieopodal wsi 

   Wrosły w ramy pejzażu 

Snopy słomy – żołnierze karnie mokną w szeregu  

Mgła mokrą szmatką rozciera kontury 

Niewoli kolory 

   Ślini liście i trawy 

   Kapie z emaliowanego garnka co na płocie zatknięty 

   Somnambuliczna  

Szarzeją podcienia lasu 

Ciemność – nawet jednego okrucha słońca tu nie ma 

 

             Maciej Henryk Modzelewski 



 

Znaki na piasku 
 

Ślady na piasku 

znikają szybko 

przysypywane wiatrem 

niepamięci, wrogości, obojętności.                                  

Znaki napisane przez Niego 

na jerozolimskim piasku 

u zarania ery 

są ciągle widoczne 

choć tak niewielu chce je dostrzec. 

Zmiana optyki  

odmienia świadomość 

 

               Izabella Tryc 



 
„ŚLADY NA PIASKU” 

 

Jeszcze wyraźne 
Choć starcze 

Widać w nich raźne 
Zegarów tarcze 

Potrzeby doraźne 
I naprzód parcie 

  uparcie 
jak w Sparcie… 

 
Tam… nieco rozmyte 

Choć dojrzałe 
W pełnym rozkwicie 
Urwane jak strzałem 

Pod Niebios portykiem 
To przemijanie 

na piasku plamie 
końca zaranie… 

 
Najwyraźniejsze 

Co dawno zniknęły 
W sztormowym wietrze 

Kolana ugięły 
Zbielałe wiersze 
Co psują nerwy 

pod włócznią Minerwy 
być czujnym bez przerwy… 
 

I… te najmniejsze 
Ślady jak ziarnka 

Zachwyty pierwsze 
I cisza martwa 

Jezdnie przeklęte 
Gdzie nić tnie Parka 
Z prostego – kręte 

skryte odmętem 
falą objęte… 

 

Jędrzej Karpiński 
 

 



                    NA PUSTYNI 

 
 

Z Pustyni Błędowskiej piasek się wyrywa, 
Bowiem go ujarzmić chce szczotlicha siwa. 

 
Podobnie dziewięćsił, ten bezłodygowy, 
Z turzycą piaskową wspierać ją gotowy. 

 
I warzucha polska, choć jest endemitem, 
Z wiosnówką postępy robi znakomite. 

 
Piaskownica i chroszcz nagołodygowy 
Pilnie zabiegają, by piasek mieć z głowy. 

 
Widać, że niedawno kulon tutaj bawił, 
Ślady gniazdowania na piasku zostawił. 

 
W piasku też mrówkolwa larwy robią dołki, 
Żeby upolować zagubione mrówki. 

 
Przebywają również tu drapieżne trzyszcze, 
Wśród licznych owadów budząc lęku dreszcze. 

 
Na nagrzanym piasku wije się padalec, 
Chociaż się opalać nie zamierza wcale. 

 
Lerka ze świergotkiem umilają życie, 
Gdyż raczej niewiele na pustyni uciech. 

 
Można więc na piasku śladów dostrzec wiele, 
Lecz uwagę jedną wtrącić się ośmielę. 

 
Przez ekspansję roślin wnet dojdzie do tego, 
Że śladów nie będzie i piasku samego. 
 
                      Tadeusz  Charmuszko 

 

     



Ślady  

nie ma ciebie  

nie ma mnie  

został  sen 

nim zdążyłam otworzyć oczy 

liście zmieniły kolor   

lato zabrało wspomnienia 

dotyku  

spojrzenia  

chłodny świt przylgnął do ust 

a w konarach mrok rozrywał paznokciami  

twoją postać  

 

próbuję załatać dziurę po tobie  

pustkę   

słowa jak fale rozmyte pod stopami  

nie ma ciebie  

nie ma mnie  

tylko ślady na piasku  

      Bogusława Chwierut 



 

 
Wspomnienie lata  
 
W szkatułce leżą bursztynowe korale 
A w pamięci namaluję szumiące fale.  
 
Muszelki? leciutko zaciskam w dłoni,  
bo w każdej szafir morza się schroni.  
 
Na koniec w warkocz jeszcze wplotę 
ziarenka piasku mieniące się złotem. 
     
       

                        Agnieszka Zalewska 
 

 

 

 



Choć nie szukam…. 

 

znów 

przesypuję piasek między palcami 

spadając 

wije się niczym źródełka wspomnień 

nagle ożywione 

szepcze mi słowa powierzone wiatrowi 

więc takie na wieczność 

    wyszukuję znajome ziarnka 

    mimowolnie układam z nich przeszłość 

    postrzępioną 

    niczym stare kawałki puzzli 

    przechowywane w zakurzonym pudełku 

    od których obrazek gdzieś się zawieruszył 

    może przypadkiem 

nagle 

widzę wszystko 

wchodzę w dawny świat 

tak jak się wraca do domu 

i staje się przeszłą sobą 

    bywa 

    że ślady wpisane w piasek 

    mogą być trwalsze niż czas          

    i potrafią nas odnaleźć 

    zawsze 

                  Magdalena Rowicka 



                                     Łzy 
 
Łza płynie korytem w licu wyrzeźbionym. 
Stworzona została przez myśli miliony. 
Przez myśli miliony, przez wspomnień miliardy, 
robiących huk w sercu niczym petardy. 
Wspomnienia wracają do mnie jak bumerang, 
a łzy lecą ciurkiem. Już ich nie ocieram. 
Niech płyną, jeśli ulgę sprawią. 
Przecież mnie nie zjedzą. Przecież mnie nie strawią, 
a może być, że może duszę mą uleczą. 
No, to niechaj płyną. No, to niechaj lecą. 
Niech rzeźbią imiona na moim poliku. 
Niech rzeźbią nazwiska. Ach, nazwisk bez liku 
tych, którzy byli kiedyś blisko mnie, 
tych, co szeptali niegdyś "kocham cię", 
tych, których piękno imienia 
odeszło gdzieś, hen, aż do zapomnienia. 
Niech rzeźbią przeróżne sytuacje, 
niech rzeźbią przepiękne wakacje, 
które pokazały, 
że pewne osoby nie pasowały 
do siebie tak bardzo, jak im się zdawało 
- wakacje, w których słońca było za mało. 
Niech łzy wyrzeźbią mi marzenia, 
co nie nadają się do spełnienia. 
Niech pełne będą ich korytarze 
tych moich niespełnionych marzeń. 
Niech będą długie, niech będą kręte... 
Niech nie ustają te łzy przeklęte! 
Niechaj oczyma mymi, niczym fale, 
wyniosą z serca wszystkie me żale, 
wszystkie me troski, wszystkie zawody 
i niech nastanie już czas pogody.                                                             
 

       Aleksandra  Południkiewicz 
 



 

Nie wiem … 

Wspomnienia przesypywane  

klepsydrą czasu,  

ścieżki życia  

ginące w gęstwinie zdarzeń  

jak mozaiki zapomnianych świątyń dumania,  

których blask przysypał pył minionych lat,  

 

jak ślady na piasku  

ulotne niczym wiatr  

przemierzający bezkresy naszego istnienia. 

 

Czy zabiorą nas po horyzont mądrości,  

czy powiodą ku tęczy nadziei,  

czy pomogą bezpiecznie wędrować  

w odległe zakamarki duszy ?  

 

Nie wiem … 

                         Barbara Kowalska 



 

Tęsknota  

Tęsknię 

do tej krainy, gdzie szum fal rozbrzmiewa w uszach i w duszy 

niepowtarzalną muzyką odgłosów morza. 

 

Tęsknię 

do widoku pustej plaży,  

na której zostawię ślady moich stóp. 

 

Tęsknię 

za wiatrem,  

który mnie przewieje na wskroś. 

 

Tęsknię 

do wydm porośniętych sosnami,  

do których chciałabym się przytulić. 

 

Tęsknię  

za tym, co tam było                         

i za tym, co tam dopiero będzie. 

 

Małgorzata Myrcha - Kamińska 



 

 

 

ślady na piasku 
 

 

w mgłę nad łąkami wplatam wspomnienia 

czuję dokoła nadmorską bryzę 

wiatr plącze włosy ich odcień zmienia 

pożegnać morze na plażę idę 

 

zostawiam ślady na piasku mokrym 

gładzone lekko przez lśniące fale 

by je odszukać znów w przyszłym roku 

zbierać muszelki iść brzegiem dalej 

 

ogrzewać stopy w piasku gorącym   

słuchać jak morze szemrze i mruczy  

i  wzrokiem gonić  ptaki lecące 

bo tak jak one tutaj powrócę 

 

        Anna Kulesz 

 



                             

                         Kazimierz moich wspomnień 

 

Miasteczko senne, jakby zadumane 

Wśród Lubelszczyzny zbożodajnych pól 

Tu dzwony Fary i ptaki nad ranem 

Leczyły pierwszych namiętności ból 

 

Czerwone dachy  i płoty zielone 

Nad Wisłą wówczas jeszcze jasną, czystą 

A z Rynku w którą nie poszedłbyś stronę 

To zawsze w końcu spotkasz się z artystą 

 

Trochę pod górę… jeszcze trochę wyżej 

Niebo tu widać przez zamku ruiny 

Nad tle błękitu królują trzy krzyże 

Szczęśliwe były tu wszystkie godziny 

 

Z dala od gwaru i rejwachu miasta 

Wąskie uliczki, wąwozy i studnie 

W tym małym grodzie ostatniego Piasta 

W jakieś sierpniowe, piękne popołudnie 

 

Czas tutaj płynął tak beztroską chwilką 

Romans z przeszłości ciągle ku nam 

zerkał 

Czy król Kazimierz? Ach nie, nie! To 

tylko 

Knajpa, choć nosi też imię Esterka 

 

Zamykam oczy… I znów wtedy widzę  

Twe spichrze, dróżki i księżyce dwa… 

I łez nostalgii wcale się nie wstydzę 

częstochowskich rymów… Niech to trwa! 

 

                     Iza Galicka 

 

                                     

 



 

 
Ślady na piasku … 
 
 
Ślady na piasku 
    falą zatarte  
letnie wspomnienia 
   niesione wiatrem 
babiego lata nitka pamięci 
świat zawieszony na niej się kręci 
    na dzień złożony 
    z tęsknot i lęków 
wieczór opada zasłoną miękką. 
 

             Magdalena Hniedziewicz 

 

 

 



 

          ślady na piasku  

pozwól na zabawę w swoim umyśle,  

zapewniając sobie niepewność, 

małymi grami słownymi 

 

jak piasek przesuwajacy się między palcami, 

w bezgłośnym szumie morza, 

 

niezauważalne resztki piasku .. 

pozostały na skórze, 

..jak ulotne chwile w twojej głowie. 

 

w tych chwilach, 

nie zapomnij o kamieniach, 

które utrwalą ślad na twoich stopach, 

jeżeli nadepniesz zbyt mocno. 

                                                                     

tylko piasek zna nasze ślady, 

które są bliznami na naszych ciałach. 

                                             Klawińska Karolina 



 
„Plaża słów” 

 

Biegnę przed siebie po plaży, 

Która pełna jest Twych pięknych słów. 

Tych słów, 

Które ogrzewają mnie, 

Jak ten piasek na plaży w gorącą, letnią noc. 

Biegnę do morza, 

Morza moich marzeń, 

Złożonego z wylanych łez. 

Zadbajmy o to, by nasze uczucie nie zostało zniszczone, 

Jak te zamki z piasku pod wpływem wody. 

Nie pozwólmy na kłótnie, 

Nie pozwólmy, by nastał sztorm, 

Który zburzy nasze plany na przyszłość. 

 

Teraz, gdy przychodzę tu sama, kolejny już raz, 

To widzę, że zostały już tylko ślady naszych stóp na piasku, 

Które są widoczne jedynie w księżyca blasku. 

 

 

                                       Patrycja Królak 



 

 

 

 gwiezdny pył 
 
 
 
leci i leci i dolecieć nie może 
kto mu w tej tułaczce pomoże 
bo nie sposób policzyć gwiazd 
kiedy przemierzał rajski świat 
 
woła i woła i nikt nie odpowiada 
czy obojętnością serce pozamiata 
czy raczej będzie mknął przed siebie 
tego nawet najstarszy oddech nie wie 
 
pamięta złoty pyłek swoje początki 
kiedy ktoś robił czystki i porządki 
na jego dawnej planecie w zieleni 
za pomocą bomby więc się zmienił 
 
teraz jako cząstka dawnej planety 
miesza się z pyłem innej komety 
i wśród zieleni dawnego blasku 
chowa w sercu ślady na piasku  
 
takie które zdobiły krajobraz 
pełnego życia jak boski obraz 
od zwierzyn co ślady tropiły 
i od ptaszyn co ślady zrobiły 
                                                
 
 

               Marzena Pregiel 
 



 
                    

                           Wspomnienie 
 
 
Chodząc po plaży 
spotkałem dziewczynę, 
której na imię 
Barbara było. 
 
Prześliczny uśmiech 
na twarzy miała 
i nieraz do mnie 
się uśmiechała.  
 
Oczy też miała 
jak dwa korale 
a ja w jej oczach 
się zakochałem. 
 
Długo chodziłem 
Za nią po plaży 
Chciałem powiedzieć, 
że kocham ją. 
 
A gdy zdobyłem 
się na odwagę 
o swym uczuciu  
jej powiedziałem, 
 
to ona śmiejąc się 
odrzekła - nie, nie, nie, 
nie kochaj chłopcze 

bo nie masz szans 

 

i odwróciła się  

i poszła dalej. 

 

Teraz codziennie 

o słońca brzasku 

pisze jej imię 

w mokrym piasku. 

 

O miła wracaj, 

wróć do marzeń, 

do mych snów. 
 

 

Jacek Zajączkowski 

 



 

BYŁEŚ   BLISKO 

Po śladach na mokrym piasku 

rozpoznałam Ciebie  Panie, 

szedłeś  za mną bezszelestnie 

zasłuchany w trudne myśli, 

w bicie serca nieustanne.   

 

Byłeś blisko, bardzo blisko 

wszystkich zranień, dużych smutków, 

ciężki wór zebranych grzechów 

pomagałeś nieść  bez skargi. 

 

Dziś pojęłam niepojęte, 

że kochałeś bez zastrzeżeń, 

wypełniałeś całą duszę,   

przeogromną akceptacją 

ułomności złej natury. 

 

                      Sandra Czeszejko-Sochacka 

 



        Niepokój                                  ,,Pokolenie przychodzi i odchodzi, 

                                                                                              a Ziemia trwa po wszystkie czasy. 

                                                                                    Słońce wschodzi i zachodzi, 

                                                                                                 i na miejsce swoje śpieszy z powrotem, 

                                                                                                  i znowu tam wschodzi''.        Koh 1,5) 

Moje wiersze przeczytają tylko 

Deszcz i wiatr 

Tak  napisałem lekką ręką 

Na początku swojej twórczej drogi 

    Czy dziś jestem taki tego pewien? 

Za sprawą organizatora  

Jednego z festiwali poezji 

Poznałem Braci Rosjan 

Jedynie z ich strony 

Doczekałem się uznania  

    Tak zaczęło się 

    Nowe życie mojej twórczości 

    W języku Puszkina i Achmatowej 

W moim sercu jednak  

Zrodził  się niepokój 

Jestem przecież dziełem rąk  

Najwyższego 

Czy On potrzebuje naszych wzruszeń 

Przelanych z głębi serca na papier? 

 

Poczucie  znikomości 

Ożywia we mnie dziś  Rosh ha-Shana 

Z drżeniem rąk  co rok przeżywane 

Przez przodków mojej mamy                         

                                 Cezary Lipka 



 

                                   Ślady na piasku … 

 

Pytasz mnie o wspomnienia znad morza. 

Ile ja mam wspomnień! Mój Boże! 

Pamiętam wyjazdy z Babcią. 

Pamiętam zamki na piasku. 

                 Pamiętam we włosach wiatr. 

                Pamiętam bałwany i szum fal. 

 

O rany! Tych wspomnień jest wiele! 

     Kościółek mały w niedzielę. 

Chłód w nogach, gdy zanurzasz w wodzie. 

    Biedronek na twarzy krocie… 

 

 

Pytasz, czy zostawiłam tam jakiś ślad… 

Nie synku. Śladów mych brak. 

                Aneta Wójcik 

 

 

 

 

 



 

      Rozległe połacie … 

 

rozległe połacie 

bladej jak mąka ziemi 

poddaje się testom 

wystawia na próbę 

 

ryją od rana wielkie koparki 

opony rowerów zapadają się w sobie 

cross rozrzuca wachlarz ziemi 

kolistym ruchem siewcy 

 

ciężarówki ubytkują złoża 

inne usypują wydmy 

walec w posuwistym tańcu 

prasuje kwarc na gładko 

 

tylko ziarna wirują 

unoszą się na wietrze 

opadają pylistą mgłą 

struktura skały  

pozostaje niewzruszona 

 

                      Alicja Lampa 



 

Wspomnienia  i morze 

                SONET 

Ciche lub wietrzne jest morze, 

na piasku układają  się ślady 

szczęśliwe i miłości zabawy, 

wspominają o tym czule fale. 

 

 Rzucają na brzeg śnieżne 

potoki wezbranej piany, 

przypominam sobie obrazy 

kwiatów w słońce letnie. 

 

I jeszcze mówi mi woda 

o wędrówkach  z  czasem, 

kiedy wiosna była spotkaniem 

i patrzyły uśmiechy w liściach. 

 

Wszystko zostawię w barwach 

tęczy na piasku śladach. 

 

                   Miriam Mazurkiewicz 

 



   

 
,,Ślady na piasku” 
 
Kartka z podróży 
  jak letnie wspomnienia 
    i morska bryza. 
 
Ta ulotność chwil, 
  nawet zegar ich 
    nie zatrzyma. 
 
Przypływ wody otulił me stopy 
  i rozgrzał promień słońca 
    a potem 
      wschód mnie zauroczył 
        i trwało to bez końca. 
 
Na mojej kartce z podróży 
  brakuje tylko drobiazgu: 
    zmytych przypływem morskiej fali 
      niezapomnianych . .  
         śladów . .  
           na piasku . 
 

                Krzysztof Lachowicz 

 



 

Plaża 

Biel słońca praży 

mewy jazgoczą  

fale bez przerwy  

biegną ochoczo 

szemrzą gaworzą   

że mnie rzuciła       

piękna jak zorza   

dziewczyna miła                

więc  w morza blasku 

piszę od rana 

na mokrym piasku 

słowo kochana 

dziabnięciem osy 

brzmiały jej drwiny 

mam pójść do Kanossy  

z jej całej winy  

zmazują fale 

moje bazgranie  

wylewam żale 

po co  rozstanie?  

 

Henryk Ditchen 

 



 

 

 Ślady na piasku … 

 

A mojej Mikusi* pachnie śnieg 

zlodowaciała grudka ciepła, 

zamknięta  

w krysztale sześcianu 

uśpiona bakteria, 

przeniesiona do nieba 

kałuża, 

 ślad 

wiosennych łap 

- pozdrowieni e z kosmosu.   

 

*Mika to labrador 

 

                       Iwona Biernat 

 



 

Najpierw … 

 

najpierw stąpam ostrożnie 

by dotrzeć  bezpiecznie 

wciąż słyszę, że chcesz 

 

ale niekoniecznie 

 

potem biegnę najprędzej  

byś nie zmienił zdania 

bo ty jesteś pewien 

 

choć bez przekonania 

 

w końcu zwalniam 

i chowam się głębiej 

do szuflady 

bo pragniesz 

 

no tak  

jednak bez przesady 

 

            Karolina Nowak 

 



 

wtenczas 
 
ale byliśmy wtedy niewinni 
nikt nie miał zamiaru nikogo zdradzać 
ani za wcześnie umierać 
 
lato było latem 
a nasze ciała nic nie wiedziały 
o grawitacji 
 
szło się kilometrami  
tylko po to 
by iść 
 
skowronki nam śpiewały  
nad głowami 
jak gdyby nigdy nic 
 
bo nic innego nie miało się wydarzyć 
pod żadnym ze słońc 
pod żadnym 
 
tylko samo szczęście 
najprawdziwsze 
naj 
 
Maanam śpiewał 
że nic prócz błękitnego nieba 
nie potrzeba 
 
tak było 
wtenczas  
prawda? 
 
w  
ten  

czas                  Krzysztof Martwicki   



 

 

 Ślady na piasku 
 
 

Ślady na piasku, ślady na piasku 
Już nie chcę słyszeć twego hałasu 
Już nie chcę słyszeć twego wrzasku 
 
Jak woda zmyje twoje ślady 
Które zostawiłaś na piasku 
Tak ja o tobie zapomniałem 
O twych nienawistnych słowach 
O twych dzikich przekleństwach 
 
Jak wiatr po nas zamiecie 
Ślady na piasku 
Nie ma już nas 
Nie ma o świcie 
I nie ma o brzasku 
 
Piszę już inne historie 
Stawiam inne kroki 
Ale nie będą to ślady na piasku 
Lecz wykute w skale 
Kroki odważne i trwałe 
 
 
 

Tomasz J. Rusak 

 

 

 



 

 

 
Carlo rossi peach flavour 
 

zabierz mnie znowu na plażę 
i zakop mnie z winem po szyję. 
brzoskwinie. 
woda. 
słodki piach 
między naszymi paznokciami. 
chciałbym cię nad morzem 
smakować przy światłach 
portowych. 
ty, ja, morska metropolia 
i nikt oprócz nas. 
 
boso najlepiej się kochać. 
pijani 
czujemy na sobie wiatr  
morskich bryz. 
i krzyczymy razem do gwiazd. 
pokazujesz mi Wielki Wóz, 
a ja nie wierzę, że to ten sam, 
który oglądam z własnego okna. 
 
i nie wierzę, że ty jesteś ty. 
 
nogi całe w piachu. 
wracamy przez las, 

a ja nie wiem, 
gdzie góra, gdzie dół, 
bo butelka już pusta. 
trzymasz mnie, żebym nie upadł. 
23.41, Gdańsk. 
 
mijamy budynek ratusza. 
wszędzie widzę twoje dłonie. 
błagam, 
nie puszczaj. 
wokół jest ciemno i zimno. 
świeci zielone, 
prowadzisz mnie za rękę do domu. 
 
gwiazdy nam 
po kolei 
spadają na głowę. 
mam we włosach wielki wóz. 
a ty się uśmiechasz piękniej, niż one. 
weź moje, 
moje pijane ciało. 
 
zamknij drzwi na klucz 
 

 
 
 

                                              Jakub Fronczak 

 



 

         Ślady na piasku 

Budzę się gdzieś na pustyni 

Z bardzo mocnym bólem dyni. 

Dookoła tylko ja i słońce 

Niemiłosiernie przypiekające. 

Szybko swą sytuację badam: 

Brak tu ssaka, nie ma gada. 

Próżno także szukać płaza, 

Pewnie z dala jest oaza. 

Tylko piachu wielkie hałdy, 

Niczym kuli ziemskiej fałdy. 

Tracę szybko swe nadzieje, 

Nie wiem co się ze mną dzieje. 

Gdzieś na jednej z wydm piaszczystych, 

Zwykle gładkich, jedwabistych, 

Widzę ślady stóp kobiety. 

Niemal krzyczę wnet: O rety! 

Czyżby była tu niewiasta, 

Na tych niebezpiecznych piaskach? 

Jest tylko jedna metoda, 

By się o tym przekonać. 

Ruszam więc za śladami, 

Które zostawiła pewna pani. 

Z każdym krokiem z większym trudem  

Wlokę wolno but za butem. 

Wiem, że nie ma nic od razu, 

Mija jednak sporo czasu, 

A jedyne znalezisko 

To odciski i to wszystko. 

Czyżby to tylko fatamorgana, 

Co mnie nawiedziła z rana, 

Prowadząc wprost w objęcia śmierci? 

Nie wiem co tu się doprawdy święci.   

Czy porzucić mam swą misję 

I zaprzepaścić piękną wizję? 

 

 

 

 

Brak mi wody, brak mi tchu, 

 

Nie chcę być już dłużej tu. 

Nagle znikąd słyszę szum. 

Czyżby to wczorajszy rum? 

Brzmi dosłownie niczym morze, 

Lecz tu morza być nie może. 

Ruszam więc do źródła dźwięku 

Przy akompaniamencie jęku. 

A to właśnie dlatego, że 

Wszystko rozbolało mnie. 

 

Patrzę nagle, a zza wzgórza  

Wielka woda się wynurza.  

Warto było się odważyć, 

Gdyż znalazłem się na plaży. 

Ona pusta, jak mój brzuch. 

Piasek miękki, niczym puch. 

Widzę postać gdzieś w oddali, 

Serce z miejsca szybciej wali. 

Biegnę co sił w jej kierunku, 

Bez większego pomyślunku. 

Tak, to ona daję słowo 

Jest szukaną białogłową. 

Piękna plażowiczka w bikini 

O figurze antycznej bogini. 

Już miałem do niej zagadać, 

Kilka pytań prędko zadać. 

Szybsza była nieznajoma. 

Oto co mi rzekła ona: 

„Sporo tu narozrabiałeś 

Żadnych hamulców nie miałeś. 

Nie pamiętasz, gdy po pijaku 

 



          Melexem jeździłeś po deptaku? 

          Cud, że nikomu nic się nie stało, 

          Niewiele do tragedii brakowało. 

          Masz zapłacić za zniszczenia 

          O dużej wartości mienia.” 

          Dała mi świstek papieru, 

          Który czytam w osłupieniu. 

          Gigantyczny nakaz zapłaty, 

          Droższy niż wszystkie moje graty. 

          Wyrok zapadł już zaocznie, 

          Ja zaś widzę go naocznie. 

         Wtem dodała młoda dama 

         Wcale o to nie pytana: 

         „Myślisz, że ja chcę bankruta  

         W podziurawionych butach?” 

         Tak się kończy ma historia 

        I młodzieńcza ma euforia. 

        Miała być piękna dziewczyna, 

        Wyjście z nią do baru, kina. 

        Pisałem nasze scenariusze, 

        Teraz dłużej już nie muszę. 

        Wszystko prysło niczym sen, 

        Jakby ktoś mi odciął tlen. 

       Ona poszła w swoją stronę, 

       A ja wciąż ze złości płonę. 

Znikł ten przepiękny mych marzeń  obrazek, 

Jak ślad, gdy wiatr podmuchem zruszy piasek. 

Piotr  Osicki 

 

 

 

 

 

 



 

     Stonoga 
 
Idzie drogą stonoga  
Tu noga i tu noga  
Stonogo, stonogo !! 
Czemu idziesz tą drogą ? 
Domu znaleźć nie mogę, 
dlatego wybrałam tą drogę. 
 
                  Marzena Mackiewicz 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 DZIĘKUJEMY 


