
A kiedy… 

A kiedy dżuma już opuści miasto 

Jak koszmar, który odpływa nad ranem, 

Znów bez snów czarnych będę mogła zasnąć 

I znowu spojrzeć w oczy twe kochane 

 

A kiedy minie bolesna rozłąka, 

Samotność, którą wymusza konieczność 

Nie będę się już jak cień blady błąkać, 

Odnajdę znowu swą przystań bezpieczną 

 

Pójdziemy parkiem, zieloną aleją 

W pierwszych być może wiosennych promieniach 

I zobaczymy, jak się do nas śmieją 

I świeże kwiaty i dawne wspomnienia 

 

Jak młody chłopak weźmiesz mnie za rękę, 

Ja jak dziewczątko spuszczę skromnie oczy… 

Będziemy kochać lepiej, mądrzej, piękniej 

I maj nas znowu urodą zaskoczy 

 

A kiedy dżuma już miasto opuści, 

Wreszcie radośnie odkryjemy twarze, 

Wyjdziemy z ciemnych swych mieszkań czeluści 

I pobiegniemy ku spełnieniu marzeń 

                                                       Iza Galicka 



 
Łódka 
 
A kiedy nadejdzie mój czas, 
wsiądę w łódkę niedużą. 
Popatrzę przez chwilę za siebie, 
posiedzę przed dalszą podróżą. 
 
A kiedy nadejdzie już pora, 
wyruszę w tę drogę ostatnią. 
Kim byłam, przez chwilę pomyślę, 
rozważę, czy żyć było warto. 
 
Wypłynę na rzekę zieloną. 
Czy zacznę gdzieś istnieć od nowa?... 
Czy zniknę we mgle za zakrętem?... 
A łódka? Powróci tu. Po was... 
 

                                         Hanna Krakowiak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



„KTO WID?” 
 

Cicho wszędzie, pusto wszędzie 
Może kto rzeknie orędzie 

Wyłoni się z ostrego cienia mgły 
A za nim będą miliony szły… 

 
… 

Bożyszcze rzesz, miliony dusz 
(albo miliony Euro1) 

Chomąto później, najpierw ich strwóż 
Kopertę wręcz stoickim Mojrom. 

 
Zakręć kołem Fortuny 
I filmów kręć tysiące 

Powoli niech człowiek rozumny 
Ugrzęźnie w bagnistej bieżączce. 

 
Niech każdy ma kilka ekranów 
Z każdego niech sączy się fałsz 

A potem to stado baranów 
Ostatni ci odda swój fant. 

 
Iluzją władzy skuś – daj głos! 

A będą wierni ci jak psy 
Dla ciebie sztos, dla tłuszczy stos 

Dla twoich wrogów w plecy sztych.  
 

Obśmiej historię, wykpij wiedzę 
Co ci nie w smak, to pieprzu daj 
I niech się żrą o każdą miedzę 

Skłóconych łatwiej złapać za twarz. 
 

A propos twarzy, jest nazbyt własna 
Indywidualizm stanowczo tęp 

Najlepiej sprawdza się ciasna maska 
Zaś horyzonty blindami im zmień. 

 
A jeśli możesz, to relacje zniszcz 
I niech nie łażą gdzie popadnie 

A gdy wypełzną wyłomki z nisz 
To ukaż publicznie i przykładnie. 

 
Zabierz im kult, daj im idole 

Idolom zaś nie szczędź złociszy 
Niech lud na tym nędznym padole 
Drży o swe jutro i lęka się ciszy… 

 
… 

Choć w ciszy czasem jest słychać głos 
Rozsądek, Bóg, czy jakiś Ktoś 

Więc przekrzycz to! Bo łatwiej ci będzie 
Gdy jazgot wszędzie, i pusto wszędzie… 

                                                 
1 czyt. po niem. „ojro”                                                  

                             Jędrzej Karpiński                                                                                                                                            



Ziemia przetrzebiona 
 

jeszcze istniejemy lecz nasze cienie  

cienieją w izolacji  

wiosłujemy po mętnej rzece 

lękiem parującej wody 

 

ochłody pragnąc oraz nadziei 

albo chociaż wyjaśnienia istoty  

w obliczu  zawiłości w szlamie 

wiadomości  na wyrost 

 

ostrym cieciem bieleją pragnienia 

gdy niewidzialny zabójca 

czyni spustoszenie cichnie śmiech  

przy słabnącym oddechu 

 

bez echa pozostawiamy 

ambitne projekty strategie 

istniejemy choć nasze cienie cienieją 

na Ziemi przetrzebionej 

 

Jadwiga Siwińska-Pacak   
 

 

 

 

 



 

 „Dom na kwarantannie” 

 

Przez firanki  

słońce swe pozłociste wzory  

rozkłada po kątach  

podłogę hojnie tatuuje  

zarumienionymi lekko szkicami i cieniami 

 

drżąca kropla deszczu  

ta, co wiatru wyrwać się nie dała 

migotliwa srebrzyście  

skośnie człapie w dół szyby 

 

herbata na siedząco smakuje cieplej  

wolniej toczą się rozmowy do późna 

w zamkniętym domu jeszcze tyle do odkrycia 

 

                               Marta Ojdana 

 

 

 

 



 

Przekaz 

 

Nie ma ust, nie m nosa 

nie ma nawet zarysu twarzy 

wszystko szczelnie zakryte. 

Jakieś dźwięki dla przygłuchych niedostępne 

i falująca oddechem materia 

i dwa projektory powyżej kamuflażu. 

Teraz widać lepiej. 

 

                    Izabella Tryc 

 

 

 

 



Rozważania pandem(on)iczne 
 

Wirus zaczął, zaczął się w Wuhanie, 
A rozpoczęło go takie oto zdanie: 
Zjem nietoperza, bo co mi się tu stanie, 
W końcu, w końcu to takie tanie danie. 
 
Bakcyl rozniósł się po całym świecie. 
Jest w Niemczech, Rosji, także i na Krecie. 
Ciekawe, ludzie, czy o tym fakcie wiecie, 
Czytałem w necie, że nie było go tu w lecie. 
 
Rząd nam wprowadza obostrzenia nowe. 
Cztery ustawy - tarcze antykryzysowe. 
Już można śmiało chować, chować w piasek głowę, 
Bo gospodarki zmiecie nam większą połowę. 
 
Ulice puste, bo wszyscy są na lockdownie 
Albo zamknięci na narodowej kwarantannie. 
Już może zbrzydnąć nawet twoje własne mieszkanie, 
Gdy całą dobę trzeba, trzeba patrzeć na nie. 
 
Nie wymyśliłby tego sam Marcin Daniec, 
Że przyjdzie nosić nam na twarzy wciąż kaganiec. 
Trwa międzynarodowy śmierci, śmierci taniec. 
Na tę koronkę został nam tylko różaniec. 
 
Kiedy jestem na zewnątrz, gdzieś na ulicy, 
Chodzę sobie elegancko w swej przyłbicy. 
Ludzie patrzą wzrokiem wściekłej tygrysicy, 
Która widząc mnie dostaje wnet nerwicy. 
 
Dość już mamy koronawirusa. 
Wśród władzy rośnie taka to pokusa, 
By nam szczepionki sprowadzić tutaj z USA 
I zrobić przy tym niemałego na kasę susa. 
 
Cóż, że pandemia, dzieją się wielkie protesty, 
Na których tłum jest, niczym kisiel, kisiel gęsty. 
Wulgarny język, a do tego prostackie gesty.   
Przydałyby im się darmowe na IQ testy. 
 
Propaganda w Polsce, jak żywcem z Korei. 
A absurdy nasze, niczym u Barei. 
To wszystko bez zmian, a mi się tu z kolei 
Tekst tej piosenki więcej już nie klei. 
 

                   Piotr Osiecki 
 



Mur 

parę cegieł bordowych ułożonych na zaprawie  

nagle wyrósł mur nieświadomie przede mną  

jakbym się wspinała po gładkiej powierzchni  

 jak kot uczepiona paznokciami mgły 

 

już nie warto krzyczeć zwracać na siebie uwagi 

w tej matni nie jestem sama a chleba nam wystarczy 

 

bolą mnie palce i stopy obdarte ego  

jestem z plasteliny wiec ulep mnie ponownie 

utocz ze smoły wypuść z domu  

za murem jest miłość i światło    

 

              Bogusława Chwierut 

 

 

 

 

 

 



 

                        Pandemia 
 
Idę nieomal pustą ulicą,  
jakiś człowiek daleko,  
szybko wchodzi do bramy. 
 
Moje rozmazane odbicie  
w wystawie sklepu bez klientów,  
widzę tylko maskę na twarzy. 
 
Karetka z rykiem przejechała obok, 
spieszy ratować,  
na stadionie szpital polowy. 
 
Wchodzę do sklepu,  
snują się po nim seniorzy bez twarzy,  
dezynfekcja dusz, społeczny strach. 
 
W powietrzu smutek, niedorzeczność.  
Nie miało tak być.  
Za jakie przewinienia ta plaga? 
 

 

                           Hanna Fołtyn 

 

 

 



 

tak jest mi dzisiaj smutno 
  

tak jest mi dzisiaj smutno  

choć ogród  wiosną pachnie 

ciche puste ulice  

trwoga wisi nad miastem 

nikt się nie kłóci w sklepach  

trudno spotkać sąsiada 

maseczki  rękawice 

 i nie ma z kim pogadać 

i w parkach nie ma dzieci  

w szkole dzwonka nie słychać 

nikt z domu nie wychodzi 

 i nie ma z kim się witać 

 

tak jest mi dzisiaj smutno  

bo chorych coraz  więcej 

wirus swe żniwo zbiera 

 na każdym kontynencie 

na pustym placu w Rzymie 

modli się Papież do Boga  

żeby pandemię wstrzymał  

chorym dodawał zdrowia  

dotknęła nas  tragedia  

i uświadamia wszystkim   

że  najważniejsze zdrowie  

nie sława blichtr  i zyski              

                         Anna Kulesz 

 

 

 



 

 

 

Światełko 

 

 

Dla Ciebie się budzi wschodzące słońce, 
a jutrzenka zostawia krople rosy drżące. 
 
 
Twoje są te gwiazdy, na nieba aksamicie, 
i czuwają nad Tobą, otwarcie lub skrycie. 

 
 

Porzuć więc smutek, niech mija z echem, 
i odmieniaj dziś życie Twoim uśmiechem. 

 

              Agnieszka Zalewska 
 

 

 

 

 

 



 

 

Rozmowa z przyjacielem 

 

Przyjacielu, 

Choć nie mówiliśmy sobie po imieniu. 

Dziękuję Ci za każde dobre słowo,  

Za każde „Dzień dobry” i „Do widzenia”. 

Dziękuję za szacunek do mnie i do moich poglądów. 

Dziękuję Ci za to, że otworzyłeś mi oczy na wiele spraw. 

Ciągle zadaję sobie pytanie, czemu Ciebie tutaj już z nami nie ma. 

Ale zaczynam wszystko rozumieć, 

Piekło jest na ziemi,  

A Ty zasłużyłeś na to, co najlepsze, 

Na życie w harmonii, a nie w chaosie. 

Byłeś człowiekiem szczerym i dobrym, 

Dla nikogo nie chciałeś źle, 

Nie zasługiwałeś na życie w dzisiejszym, pełnym zamętu świecie, 

Gdzie ‘człowiek człowiekowi wilkiem’ jeszcze bardziej jest niż kiedyś. 

Wiem, że tam będzie Ci lepiej, 

Że to właśnie tam znajdziesz zrozumienie 

I będziesz nareszcie prawdziwie szczęśliwym człowiekiem w miejscu 

Wiecznego Szczęścia. 

                         Patrycja Królak   

 



 

 

„Zagubieni” 

 

Pandemiczny biznes gdzieś zza pleksi szyby. 

I tylko Twój uśmiech jest mi jak narkotyk, 

Oświata Poprzez rękawiczkę gumowany dotyk, 

w kryzysie, szpitale na niby. 

 

Znów krzyczą nagłówki z gazet i portali, 

Pogrubioną czcionką i literą wielką; 

Miało się wypłaszczać a wszystko się wali… 

Powiedz, gdzie zniknęło na tym świecie piękno? 

 

Nie ma miejsc w szpitalach, nie ma jak się leczyć, 

Gospodarka pada, nie żyje się łatwo. 

Tęsknią szkoły zdalnie uczące się dzieci, 

Czy choć Ty się do mnie uśmiechasz pod maską? 

 

 

               Marta Jarmoszko 

 

 



                   

PIES 
 

 

bierze smycz – jak przepustkę i zakłada kapelusz. wychodzi z czterech 

kątów w wyludnione ulice. jakie to wielkie szczęście, 

 

że się zgodził –  dla dzieci, dla świętego spokoju. nie to, żeby nie lubił  

zwierząt, ale ciągły brak czasu, poza tym w zakamarkach, w łóżku i na 

dywanie 

 

sierść! wtenczas tydzień udawał, że go nic nie obchodzi dodatkowy 

domownik, jednak pies skradł mu serce, choć sam nie wie dlaczego. możliwe,   

 

bo słuchał komend i przynosił pantofle. pamięta własne zmieszanie, kiedy 

odkrył 

w zdumieniu: pies ma oczy 

 

myślące! i lepiej jest z psem pogadać, niż z niejednym człowiekiem. pies 

go skrycie odmienił –  niespodziewanie teraz, gdy świat staje na głowie,  

 

on nie traci rezonu: nie sierdzi się, nie narzeka, nie zazdrości sąsiadom,  

idącym z wyżłem na spacer. wzywa go machający, cienki rzemyk ogona,  

 

więc się lekko uśmiecha. bierze smycz – jak przepustkę i zakłada kapelusz.  

wychodzi z czterech kątów w wyludnione ulice. jakie to wielkie szczęście… 

 

 

 

                                  Anna Piliszewska 
 

 
 

 

 



 

                             RAJSKIE JABŁKO 

 

Ma osiemdziesiąt lat i żyje w formalinie snu. 

Pamięć to piasek, którego ziarenek poszukuje we 

wspinaczce na górę prześcieradła.  

 

Rozpoznaje woń włochatego koca, centralnego ogrzewania  

i suchego powietrza. Wtedy wie, że zbliża się zima.  

Linoleum błyszczy od zaśnieżonych okien.  

 

Kapelan obmywa modlitwą rany  

na długie lata. A on kaszle, podnosi brodę – i odzyskuje  

pełną godności postawę. 

 

Coś jest nie tak – szepce do siostry Dagmary. Na zewnątrz  

pada pierwszy śnieg. 

Płatki pomnażają deja vu.  

 

W sali unosi się intensywny  

zapach leków. Ileż dałby za rozkrojone jabłko,  

żeby zdusić ten zapach. 

                     Bogdan Nowicki 

 



TAJEMNICZE  DZIEWCZYNY 

 

Czy brunetka, czy blondyna? 

Starsza dama czy dziewczyna? 

Z makijażem? Może w zmarszczkach?  

Sekret kryje mała maska. 

 

Czy modelka? Piosenkarka? 

Profesorka czy szatniarka??? 

Kiedy buzia jest zakryta  

Nie odgadniesz, no i kwita! 

 

Czy Kopciuszek czy królewna? 

Czy radosna jest? Czy gniewna??? 

Dziś na próżno wciąż się głowisz! – 

Twarz pań maską zakrył COVID!!! 

                           Katarzyna Wiktoria Polak 

 

 



 

               Miłość … 

Miłość 

kiedy jest 

niekochana 

wychodzi na ulicę 

i krzyczy 

 

idzie z nadzieją 

co ma w ustach gaz 

w sercu wiarę 

w oczach blask 

błyskawicy 

       

      Karolina Nowak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Refleksja pandemiczna   
 
Szaleje za kobietami, 
nie odrywam od nich wzroku.  
Nudnym byłby świat z chłopami,  
bez barw przaśny, bez uroku. 
 
Bez uśmiechów czarujących 
modnych fryzur, spódnic mini 
niewiast miłych, takich smutnych 
kiedy facet jej zawini… 
 
Covidowe maski kobiet , 
zdarły uśmiech z każdej twarzy. 
Są podobne do etykiet, 
ale nie to mi się marzy. 
 
Chcę powrotu do zwykłości, 
by przytulać  koleżanki 
i bez strachu chodzić w gości, 
na dansingi i na randki … 
 
 
 

      Henryk Ditchen 
 

 



 

                ,,Pandem(on)iczne migawki" 

            Prasa: nagłówki gazet                                
   
,,Gdy COVID zarazi, któż zaradzi" 
,,Gdy COVID zabija, ratuje Maryja" 
 
           Szpital: konsylium lekarskie                        
 
,,Pani znowu strasznie kaszle, 
      usta w gorączce, 
          chora w śpiączce." 
 
           Proroctwo: Baba Wanga prorokuje               
 
,,Widzę, słyszę biją dzwony, 
    przeraźliwie świat zhańbiony. 
 
  Nagła kara spada z nieba. 
    Kto wytrzyma śmierci żniwa !!!" 
      
           Ulica: protesty, prowokacje, profanacje         
 
,,Rządy tracą, 
    lud z rozpaczą przeklina: 
       WYPIE . . . ,  WYPIE . . . . 
 
   Obłęd w oczach, 
     w ustach piana,  
       gdy Maryja jest wzywana. 
 
   Demon śmieje się w rozkoszy, 
      gdy ulica wypatroszy 
         i zagłady czas nastanie." 
 
            Ratunek: modlitwa do granic nieba                     
 
,,Ratuj Boże, 
    ratuj Panie, 
      teraz  
        i 
      w godzinę  
    śmierci 
Amen." 
 

          Krzysztof Lachowicz                                              
 



 „Refleksje pandem(on)iczne” 
 
 

Straszniej, panie, i straszniej 
Straszniej wyjść z domu 
Bez maseczki przyciasnej 
 
Wszędzie tylko zgony i szpitale 
Rosną słupki chorych 
Nie bawi mnie to wcale 
 
Lekarze pracują przez teleporadę 
Ja już nie chcę grać 
W tę chińską zabawę 
 
A diabeł się cieszy i rechocze 
Że tyle duszy do niego przyjdzie 
To jest podłe a nie urocze 
 
Ale ja wiem, wiem, wiem 
Że jeszcze wyjdzie dla ludzi słońce 
I rozgoni mroków cień 
 
Ale ja wierze, wierzę w ludzi 
I wierzę w ich siłę i moc umysłu 
Że ta pandemia, jeszcze większą chęć do życia w ludziach wzbudzi 
 
I pokonamy pandemię i zniszczymy covida 
Nie będzie nam tu żaden wirus 
Wskakiwał do herbatki i piwa 
 
Słychać już pierwsze wiosenne skowronki  
Tak wyczekiwane 
O powstaniu nowej szczepionki 
 

                 Tomasz J. Rusak   
 

 



 

 

Gwiazda 

Sonet 

Brodząc po jesieni liściach 

o wszystkim złu zapominam, 

lęk w oddalenie zamieniam 

i kąpię się na słonecznych myślach. 

 

Mówią, że po wielu zarazach 

kończy się świat-przypinam 

tę obawę sercu i gnam 

marzenie w zbawiennych gwiazdach. 

 

Jedna okazała się szybsza 

i na ziemię wybuchem przyszła. 

 

Był taki los zapisany, 

że ukwiecone niebo zniknie,   

że nic już żywe nie będzie: 

zaraza i asteroida spadły. 

             Miriam Mazurkiewicz 

 



 

*** 

Szukam smaku uściśnięcia ręki 

Powietrze nie jest już wspólne 

Wygrzebuję obrazy z mojej wybiórczej pamięci  

Było tak i tak 

 

Naginam myśli do normalności 

Uśmiechy nie chcą się rozpalić pod maseczkami 

 

Myję ręce co najmniej 30 sekund, 

Żeby tak można było umyć myśli… 

 

Rzeczy te same: poręcze i schody w autobusie, koszyk w sklepie,  

klamka i domofon. 

A gdzie zachód słońca na plaży,  

gdzie dwoje staruszków w parku, gdy zachwycali się pliszką? 

 

Poszukam wzorów i równań – odpowiem,  

kiedy będzie dobrze. 

 

Czas zwolnił. Przestrzeń się zamknęła tuż obok. 

I nikt nie widzi mojego słabego uśmiechu do drugiego człowieka 

2 metry obok mnie. 

                Maciej Henryk  Modzelewski 

 



ZAWIRUSOWANI 

 

Przeskoczył wirus przez chiński murek, 

Żeby poznawać świata kulturę. 

Z probówki wyssał znajomy temat, 

Że w tej materii moc do zrobienia. 

 

Zgłębiać chce z bliska najnowsze trendy, 

Może dostrzeże rządzących błędy, 

Wytropi, czemu chce system chory 

Zepchnąć kulturę na boczne tory. 

 

Jego ambicja jak Mont Blanc wielka, 

A tutaj guzik, nawet pętelka. 

Tutaj zamknięte kina, księgarnie, 

Także teatry i filharmonie. 

 

Wciąż w polityce telewidz babrze, 

Gdy biblioteki zamknięte, także 

Kluby, czytelnie, nawet EMPiK-i. 

Jak w tych warunkach nie zostać dzikim? 

 

Z miejsca zagarnął grono staruszków, 

By mu czytali, nim zaśnie w łóżku, 

Gdyż głównie oni potrafią czytać, 

Reszta łokciami pcha do koryta. 

 

Zaś polityków, pustych gęgaczy, 

Nawet w maseczkę trącić nie raczył. 

Od nich nie liźnie żadnej kultury, 

Bo to w ojczyźnie największe gbury. 

 

Jednego ciągle tacy by chcieli: 

Skubać bezkarnie obywateli. 

Degrengolada ostro przyspiesza, 

Na urząd wciąga koleś kolesia. 

 

Ktoś nawet apel na drzwiach wywiesił: 

„Wirusie, wytnij wszystkich kolesi!” 

Do takich działań wirus nieskory, 

Przecież niedawno były wybory. 

 

Coś o Tokarczuk starał się dociec, 

Lecz będzie trudno w plucia epoce. 

Pustą ulicą krąży ponury, 

Drobny deszcz siąpi na niego z chmury. 

 

O podziwianiu nie ma co marzyć 

W słynnych galeriach sławnych malarzy. 

Na cztery spusty również w muzeach 

Pozamykane są cenne dzieła. 

 

Choć mu opiekli boki nad Biebrzą, 

Jednak ogólnie czuje się dobrze. 



Dylemat wprawdzie ma do tej pory, 

Iść na pielgrzymkę czy na wybory. 

 

Chciał się pobawić sierpem i młotem, 

Ale go Putin wziął za kapotę. 

Żelaznym chwytem chwycił od razu, 

Który pamiętał z czasów Specnazu. 

 

Ledwo się biedak wywinął z Kremla, 

Wpadł do Italii i w Rzymie zdębiał. 

Ktoś bowiem szkody poczynił dziełu, 

Jakim we Włoszech jest Koloseum. 

 

Nieźle zabawił w rzeczonych Włoszech, 

Nim na corridę z bookingu poszedł. 

Na wieżę Eiffla wdrapał niebawem, 

Z krukami zwiedził londyński Tower. 

 

Przez Brandenburską Bramę w Berlinie 

Śmignął i promem do Szwecji płynie. 

Wszędzie po drodze zdradza młodzieży, 

Że mu kultura na kolcach leży. 

 

Jednak nie będzie kwitła kultura, 

Gdy przy buraku wyrasta burak. 

Nie brałby tego zbytnio do głowy, 

Gdyby choć jeden był z nich cukrowy. 

 

Stąd jednoznaczny sygnał wirusa, 

Żeby z kulturą od podstaw ruszać. 

Już maska miłe rodzi uczucie, 

Bowiem utrudnia spory i plucie. 

 

Taką błękitną nosić przyjemnie, 

To jakby niebo było na gębie 

I estetyce maseczka sprzyja, 

Nie trzeba  zaraz oglądać ryja. 

 

Dołóżmy ręce umyte jeszcze 

(Piłat umywał je znacznie wcześniej). 

Najgorzej dystans dobry zachować, 

Bo wciąż z metrówką trzeba drałować. 

 

 

Brać za kulturę też nie powinni 

Lekarze, którzy zwą się rodzinni. 

Skoro zamknięci do dzisiaj siedzą, 

Dawno minęli się z głębszą wiedzą. 

 

Zaś z dezynfekcją nie ma problemu, 



Biliśmy rekord już wieki temu. 

Tylko podkręcić procent należy, 

 Bo do czterdziestu wirus kły   

szczerzy. 

 

Ta epidemia wygaśnie wreszcie... 

Ja jednak bardziej cieszyłbym 

jeszcze, 

Gdybyśmy odtąd byli, kochani, 

Wciąż kulturą... zawirusowani! 

 

 

 

 

 

Tadeusz Charmuszko 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kilka nieuporządkowanych myśli w czasie zarazy 

 

 

W naszym codziennym życiu, choć o życie dbamy, 

zazwyczaj mijających chwil nie dostrzegamy. 

Gdy nic wyjątkowego nam się nie przydarza 

bez refleksji zrywamy kartki z kalendarza. 

Wręcz omiatamy wzrokiem płynące minuty. 

Wkładamy pasujące do pogody buty 

i nie myślimy wcale, lub myśl odrzucamy, 

że niczego na zawsze w tym świecie nie mamy.  

 

Lecz zdarza się, niekiedy tak się czasem dzieje, 

że cała nasza pewność stałości się chwieje. 

Całkiem niespodziewanie i bez ostrzeżenia 

jakiś demon straszliwy cały świat odmienia. 

I dziś na naszych oczach pewien wirus mały 

zaburza nasze myśli, co pewnością stały, 

że już nigdy ludzkości nie grozi zaraza, 

bo to fragment przeszłości co dziś się nie zdarza. 

 

A jednak to co wczoraj abstrakcją się zdało, 

bardzo mocno nam dzisiaj w życiu pomieszało. 

Wprowadziło zakazy i wciąż silne spory, 



utrudnienia, bezradność i chwilę pokory 

wobec natury świata, która swoją mocą 

daje nam trudną lekcję i bezsenność nocą, 

gdy tęsknimy za życiem tym niedocenianym, 

póki go nie zburzyły pandemiczne zmiany. 

 

Ja sama swoja winę też dostrzegam dużą, 

że nieco zapomniałam o ciszy przed burzą, 

że zaniedbałam sprawy może najważniejsze. 

I coś wciąż odkładałam na czasy późniejsze. 

Choć wiem dobrze od dawna, że w życiu człowieka 

istnieje tylko dzisiaj i szybko  przecieka. 

I jeśli danej chwili nie wykorzystamy 

to rzadko drugą szansę od losu zyskamy. 

 

Ja wiem, że moje myśli nie są popularne. 

I aplauzu jakiegoś to za nie nie zgarnę. 

Bardziej dla siebie piszę, niż dla innych ludzi, 

bo to we mnie ogromny niepokój się budzi… 

Czy zdołam czas rozciągnąć, ten co los mi daje… 

I przywołać próbuję wróżki z wszystkich bajek.   

I proszę o pomoc jak umiem najśliczniej. 

By nie zgubić zbyt wiele w strefie pandemicznej. 

 

                    Magdalena Rowicka          
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