
Widziałem przyszłość 

 

Oto Ty, Homo androidus 

Stworzony  z RAM-u, procesora 

FejsBóg tchnął w Ciebie życia namiastkę 

Ładowaną lajkami 

Wypędzony z raju, zbanowany  

Rozdarty między hejtem powszednim a świętym emotikonem 

Spragniony dotyku panelu wyświetlacza 

Nie pytaj mnie o Jutro, proszę 

Musiałbym bowiem wyrwać  Cię 

Z błogiego przekonania o Twej wielkości 

Z poczucia, żeś świata zbawcą 

Kreatorem, demiurgiem i panem 

Nie chcesz wiedzieć, wierz mi 

Lecz lista Twych dokonań z Wczoraj 

Pali wstydem wielu wieków 

Dziwny jesteś człowieku… 

               Artur Kędzierski 

 

 

 

 



              Cafe „The Future” 

Widziałem przyszłość, przechodziła 

obok. Wyglądała jak ciotka 

Lusia w czarnym kapeluszu 

z woalką. Pewnie  

szła na pogrzeb. W niebieskim 

chodziła na wesela i plotki  

przy kawie, w Cafe „The Future”. 

Rozmów przy kawie nie będzie. Będzie  

pogrzeb „The Funeral”.  

Pogrzeb Ziemi, nie z tej ziemi. Widziałem 

przyszłość. Nie rysowała się 

niebiesko. Chyba, że ciotka 

Lusia zmieni 

kapelusz, wtedy 

jeszcze wszystko jest możliwe.   

 
 

                   Sylwia Stawarz 
 

 

 

 



Wiecznie przyszli 

 

Wiecznie przyszli, wiecznie lepsi. 

Każdy element – 

może mieć wyższy level. 

Upgrade’owane cząstki – 

mają być zgodne. 

Trzeba przyspeedować – 

by nie pozostać w tyle. 

 

Team tworzy byt:  

efektywny, samosterowny. 

Przyszli my – 

powiązani w rodziny – 

przekażemy najlepsze cząstki. 

 

Chłonąc pył elektroniczny – 

w końcu któryś wpadnie w oko. 

Przybierzemy kolejny awatar – 

by rozpocząć nowe życie. 

 

                 Aleksandra Paprota 

 



Zoombie 
 

Nicość objawiam z życia ram 
Zmętniałe oczy i twarz szklaną 
Może spotkamy się kiedyś tam, 
Gdzie diabeł mówi dobranoc 
  
Złe amulety ciągle mam 
I talię losu do cna zgraną 
Może spotkamy się kiedyś tam, 
Gdzie diabeł mówi dobranoc 
  
W przyszłym ci życiu może dam 
Czego nam poznać  dziś  nie dano 
Może spotkamy się kiedyś tam, 
Gdzie diabeł mówi dobranoc 
  
Niech więc ogarek płonie mu 
Z godzin wieczornych aż do rana 
Może nas zbudzi z ciężkiego snu 
I będzie to wreszcie noc dla nas 
 

                           Iza Galicka 

 

 

 

 

 

 



Widziałem przyszłość. Moje marzenie. 
 

Piękny dzionek dzisiaj mamy 
Do Karpacza wyjeżdżamy. 
Urlop, ferie, co się da.... 
Chciałbym spędzać w SANDRA SPA. 
Po porannej toalecie 
Wnet znajdziemy się w „bufecie”, 
gdzie smak potraw doskonały 
w humor wprawi nas wspaniały. 
Potem prędko na zjeżdżalnię 
skąd dwa kroki na pływalnię. 
A basenów wybór duży: 
sztuczna rzeka i jacuzzi, 
zimna woda z wodospadem, 
bystra fala i masaże, 
sucha sauna - Ruska Bania, 
I fitnesik - relaks ciała. 
Potem masaż – ujędrnianie, 
twarzy całej odprężanie. 
 
Po solarium rzecz wiadoma 
skóra będzie opalona, 
by wieczorem podczas tańca 
lśnić jak najpiękniejsza gwiazda. 
A następnie po atrakcjach 
prysznic, radio i kolacja, 
potem małe „fiku miku” 
w komfortowym  pokoiku. 
A gdy człowiek szybko zaśnie, 
przyśnią mu się te atrakcje.  
A gdy rano się obudzi 
uśmiechając się do ludzi, 
powie sobie od niechcenia, 
jakże piękne są marzenia.... 
 
Lecz przypadki się zdarzają, 
że marzenia się spełniają. 
I w przyszłości jak Bóg da, 
to odwiedzę takie SPA?   
 
 

           Jacek  Zajączkowski 



MAKROKOSMOS 

  

Echa galaktyk. 
Skrzy się między gwiazdami 
Testament nieba. 
 

  Katarzyna Wiktoria Polak 
 

 

 

 

 

"Widziałam człowieka" 
 

Czytałam książkę Mai Lunde "Historię pszczół" 

Niechybnie schodzimy, my ludzie, w dół 

Ratuj syna przed nami, Teo, ratuj! 

A Ty, katuj ziemię, człowieku, katuj! 

Lem mówi: rozszerzymy granicę ziemi. 

Ziemia: Decyduj człowieku, my wyżej, my niemi. 

A Lem dalej: ponazywaliśmy gwiazdy... 

Szeptem kończy: ...a może miały już nazwy. 

Ziemia: Tylko człowiek przyszłości kaznodzieją,   

Lunde: Jednym łączącym wszystkich uczuciem: 

nadzieją. 

        Maya Lancewicz 

 



 ,,Widziałem  przyszłość" 
 
Przyszłość przeszłości się przygląda, 
   nie mogą żyć bez siebie, 
o dawnych ranach zapomnieć pragną 
   by żyć z dala od siebie. 
 
Choć przyszłość jeszcze zakryta, 
   warto myśleć o niej, 
choć droga do niej nie odkryta, 
   warto kroczyć po niej. 
 
I warto siać ziarno 
   mimo nieznanej przyszłości, 
co plonem obrodzi 
   w realnej rzeczywistości. 
 

             Krzysztof Lachowicz 

 

 

 

 

 

 

 



      Widzieć przyszłość 

 

Podążał dwukółką o ręcznym napędzie 

lecz wierzył, że może dotrzeć wszędzie, 

co tydzień skreślała sześć cyfr i uparcie 

widziała już finisz, choć była na starcie, 

pionowo pod górę szli na K2 

patrzyli na słońce choć była mgła, 

leżąc z rurkami z nosa i gardła 

planami cały świat ogarniał. 

 

Powołał do życia maszyny 

o jakich nawet nie marzyli, 

chciał wierzyć, że w przyszłości 

dobro na Ziemi zagości. 

 

 

               Izabella Tryc 

 

 

 



A la chame 
 

Zachowałem się a la chame 

Wtargnąwszy między Was 

bez zaproszenia. 

Doprawdy jak zmienił się świat! 

Zatrzymało to 

co nabrało przyspieszenia. 

Gdy Wy sięgaliście Gwiazd 

mnie z hibernacji 

oswobodzono. 

Zwaliłem z nóg wiele państw 

gdy tylko tknąłem 

mą koroną. 

I tylko jeszcze dziwi mnie 

jak wielce Ludzie 

się mylicie! 

Szukając nadal nowych dróg 

kochajcie bardziej 

swoje życie! 

Gdy w inny wymiar jutro skoczę gdzieś 

i tak zostanę z Wami 

zmutowany. 

I tylko ktoś pomyśli sobie znów: 

I tego „gościa” 

przetrwamy. 

            

  Aneta Wójcik   
 

 

 



“CZŁOWIEK...?” 

Widziałem przyszłość człowieka, 

W prawej ręce trzymał broń. 

Sztywna, rozwarta powieka, 

I zimna czerwona skroń. 

 

W lewej dzierżył testament, 

Spuściznę dla nienarodzonych. 

Obok rozbity postument, 

Z ciał ludzkich utworzony. 

 

człowiek który mordował, 

Niewinnych i bezbronnych. 

on to spowodował, 

Koniec nieuchronny. 

 

W oczach jego strach, 

Przed karą boską. 

Zakrył je piach, 

Ręką swą szorstką. 

 

Zawróć proszę z tej drogi, 

Bądź jak niegdyś Człowiekiem. 

Obmyj Chrystusowi nogi, 

I zmień się z nowym wiekiem. 

                                                                                                       Jędrzej  Karpiński 



Betonowe łąki 
 

Widziałam przyszłość, tak odmienny świat, 
Spostrzegłam domy, lecz nie takie jak znam. 
Świat jakże szary, taki bez wyrazu, 
Bez krzty zieleni, nie dostrzegłam jej ni razu.  
Świat taki smutny, że aż serce boli. 
Czyż naprawdę właśnie tu ktoś żyć woli? 
Czy mury są lepsze niż łąki zielone? 
Czy asfalt i cement są nam przeznaczone? 
Wszędzie tylko domy, wille, bloki, 
A tam na skraju płot, jakże wysoki. 
Człowiek od człowieka murem się odgrodzi. 
Jakże tak osobno żyć im nie zaszkodzi? 
Ludzie tutaj jak w więzieniu żyją, 
Choć oni tak sami się przed światem kryją. 
Ja nie pasuję do tej wizji świata, 
Nie wytrzymam roku, ani też dwa lata. 
Kiedyś, przedtem to były piękne czasy. 
Gdzie się podziały te łąki i lasy? 
Gdzie zniknęły te strumyki szumiące? 
Gdzież zaginęły dziki, wiewiórki, zające? 
Zamiast zwierząt beton przywieźli. 
Bo tu jest miasto, więc wszystko wywieźli. 
A ja tak tęsknię za tą łąką zieloną, 
Za małą chatką słońcem złoconą, 
Za polem pełnym stokrotek białych, 
Za pejzażem z pięknych kwiatków małych. 
Kiedyś się bałam, że tak się stanie, 
Że moja okolica zamurowana zostanie. 
Bo przecież to miasto, choć jeszcze było zielone, 
To tak być miało niestety, w mury zmienione.  
I co teraz mi pozostanie? 
Nowa doniczka na oknie stanie.   
Nowe kwiaty będą w wazonie. 
A mój balkon w kwiatach utonie. 
Lecz to nie zastąpi tej dawnej łąki zielonej 
Aż po horyzont niegdyś rozciągnionej. 
Zostanie tylko szary świat 
I wspomnienie tych najpiękniejszych lat. 
 

                            Anna Chodkowska 

 



Widziałem przyszłość 
 
Przeszłość  odbija się w lustrze  
toczy się po trajektorii, 
powtarzalnie  do nas dotrze                 
na serpentynie historii.  
 
Nowy wiraż- nowe ludzie,  
wiedza jest i doświadczenie,   
lecz człowiek w znoju i trudzie  
rozkrusza niebios sklepienie.  
 
Nieuleczalny egoista  
obarczony nałogami 
za wieków być może trzysta 
pójdzie innymi drogami.  
 
Cichym portem będzie  wszechświat,  
dużo jest miejsc w domu ojca. 
A czy zawiść odrzuci brat? 
Nie skusi się na grosz zdrajca?  
 

        Henryk Ditchen 
 
 

 
 
 
 
 
    

 

 

 



WIDZIAŁEM PRZYSZŁOŚĆ 

 

Dwie postaci z gęstej mgły 

Wyłoniły się wieczorem 

Ten różowy uśmiechnięty, a ten czarny 

Wciąż ponurym jest potworem 

 

Między nimi nie ma chemii 

Widać wszystko wyśmienicie 

Wieczór zaś im nie przeszkadza 

Stoczyć bitwę na śmierć i życie 

 

Gdy się dwa olbrzymy zewrą 

Walka musi być zażarta 

Lecz ofiara poniesiona 

Niekoniecznie jest jej warta 

 

Tak czy owak, praprzyczyna tego boju 

Jest ogólnie dobrze znana 

I nie trzeba nam tłumaczyć, że choć mglista 

Nasza przyszłość zawsze będzie malowana 

 

                   Grzegorz Guzek 



Kobieta … 

Kobieta- robot 

mam serce na baterie  

tryumfuje kiedy chcę  

i pudełko tabletek na wyciszenie  

na zapamiętanie 

     usta wysuszone strącają pył gwiezdny 

     kręcone na baterię  

    i poskromiony gniew  

lubię się całować na szybkich obrotach energii 

choć czynność mnie frustruje  

bo nie mam granic ciekawości człowieka który był przede mną  

    sen jest mi obcy choć noc zapada wieczorem  

    patrzę wtedy na księżyc  i latam  między chmurami  

    ubrana w skafander dotykam nieba  

    bywam na Marsie kiedy mi smutno 

tabletki niebieskie są na humor 

żółte na rozruch 

różowe gdy burczy mi w brzuchu  

i uciska w środku 

     czerwone pobudzają moją wyobraźnie  

    połykam je w spokoju  

    gdy leżę w wannie 

wtedy pojawia się kropla z oczu   

i ciepło  dusi szyję  

 

      Bogusława  Chwierut 

 



Widziałem przyszłość 

 

Nie mam szklanej kuli, nie jestem wróżbitą, 

Widzę jednak gołym okiem jakie czasy idą. 

Nie chcę straszyć terrorem czy nadchodzącą bidą, 

Ani być apokaliptycznym celebrytą. 

You may say that I am freaking out, 

That I don’t know what I’m talking about, 

But all the knowledge that I get 

Comes straight from the TV-set. 

Я смотрю его день и ночь. 

Это для меня огромная помочь. 

Это как учится моя голова 

Bидет больше, чем просто слова. 

 

Chodzi o to, by widzieć to, co każdy z nas. 
To co przygotowano dla zabłąkanych mas, 
Lecz jednocześnie umieć czytać między wierszami 
I wiedzieć co planują wielcy świata zrobić z nami. 
 

Seems like a conspiracy theory, yes I know. 

I understand that supiciousness is gonna grow, 

But take a look at mainstream news 

And that’s my team that you’ll choose. 

 

Когда вы вклучите новости   

И будете слушать, что говорят гости, 

Если вы зделате это всё правилно 

Знане будущего будет вам дарено. 

 

                             Яewolucjonista 

 

 

 

 



PRZYSZŁOŚĆ 

Widziałem przyszłość, pięknie się rysuje, 

wiosną od początku w nozdrza zalatuje,  

po polderach rozlewa wodami z roztopów, 

gdzie ptactwo kłębi się podczas przelotów, 

     skowronkami się wkręca głęboko w niebo  

    l azurowe jak za pilną, duchową potrzebą,  

     jeszcze w ozonową dziurę powpadać tam 

     gotowe, jednak nie ma sposobu żadnego,  

aby powstrzymać którego, chociażby się  

człowiek jak żaba nadymał, stąd powagę  

trudno utrzymać, przez dziurę, wiadomo,  

wszystko widać jak na spracowanej dłoni,  

     egoizmu nie można maseczką przesłonić,  

     osuszanie bagien do dobrego nie wiedzie, 

     bowiem bagno głęboko w każdym siedzi,  

     widziałem przyszłość, już mnie ona nęci, 

nawet opony na letnie zmieniają oponenci, 

gotowi pędzić autostradą marzeń po fotkę 

w radarze, tak rozbujani od morza do gór, 

że z wiatrem w uszach anielski słyszą chór, 

     już kwiatów morze po obu stronach drogi, 

     zaś morze błękitem rozlewa się pod nogi,  

     przyszłość maluje się świetlana i radosna, 

     wystarczy jedynie z pandemii się wydostać.     Tadeusz  Charmuszko 



 

     Rowerzysta 
                                         

Krętą drogą pod Radomiem 

jedzie Michał na rowerze, 

z kolegami jeździ sobie 

w wolnych chwilach i w niedziele. 

 

W domu żona zostawiona 

z dwojgiem dzieci, sprząta, pierze, 

co ma robić, kiedy ona 

wszak nie jeździ na rowerze. 

 

Też by chciała móc pojechać 

na słodkie łono natury, 

zostawić kłopoty w domu, 

opuścić radomskie mury. 

 

Ale Michał, zbyt ją kocha. 

Nie kupuje jej roweru, 

żeby go nie porzuciła, 

gdy w pedałach się rozkocha. 

 

Wie poza tym, że jeżeli 

sam, wyjeździ kilometry 

dumę z ojca rowerzysty 

wszyscy wokół będą mieli. 

 

W rodzinie osoby cztery 

żyją zgodnie i przyjemnie, 

rodzice zbierają kasę 

by zakupić trzy rowery. 

 

Potem już rodziną całą, 

każde na swoim rowerze, 

będą zjeżdżać kręte drogi 

pod Radomiem, za wsią małą. 

 

Jeśli szczęście chcesz w rodzinie  

mieć na co dzień i w niedziele, 

bierz rodzinę na  rowery! 

Szczęście wtedy cię nie minie!   

                 Hanna Fołtyn 



 „Widziałem przyszłość” 
 
Powiedz mi, ach powiedz babeczko pewna 
Czy widzisz naszą wspólną przyszłość  
Jako jedna 
 
Ja też zajrzę w kulę złotą 
Lecz kula milczy  
Swoją cichością 
 
Czy mogę zaryzykować i pytać ciebie 
Żeby było Tobie i mnie  
Jak w niebiańskim niebie 
 
Ja jestem facet Trzy Zet 
Zdrowy, Zaradny i Zarabiający 
Więc nie mów o proszę, nie mów niet 
 
Jesteś ładna, piękna i młoda 
Tak babeczka jest dla mnie i taka mi się podoba 
A nie stara stonoga 
 
Przyszłość nas czeka usłana różami 
Więc nie hoduj pomiędzy nami 
Żywopłotu z kolcami 
 
Widzę czas z przyszłości 
On staje się dzisiaj i teraz 
Dzisiaj i teraz chodzimy już na randki nieraz 
 

       Tomasz Rusak 
 
 

 

 



STUDZIENNE  TAJEMNICE 

Zaczarowana studnia 

zaczarowany sad 

i słodki smak wysmukłych malw 

     Zaczarowany powóz 

     i z marzeń wysnuty 

    w najcudowniejszych odcieniach świat 

Zaczarowana chwila 

w zapomnianej ciszy 

zastygła też w mroźnych świtu łzach 

    Oczarowana snami 

    jak kwiatem paproci 

    pobiegłam ufnie na skraj źródła 

Chciałam odgadnąć jutro 

ukryte w tafli wód 

w głębinach studziennych tajemnic 

    Lecz woda nazbyt ciemna 

    by dostrzec  zarys  dni 

    nie pozwoliła rozpoznać przyszłości 

Nie chciała odkryć kart 

nim minął  zwykły  czas 

nie mogłam więc spojrzeć w losu twarz 

                 Sandra Czeszejko-Sochacka 



                   PAMIĘTAM … 

Pamiętam że deszcz padał  

I że było rano  

 Kiedy spotkałam Przyszłość  

Bardzo zatroskaną 

     Ubrana była skromnie 

     Miała koszyk w dłoniach 

     A w nim co mnie urzekło 

    Barwne winogrona 

W kolorach których wcześniej 

Nigdy  nie widziałam 

Wiec przystanęłam z boku 

Jak je spoglądałam 

     Przyszłość skinęła na mnie 

     Podeszłam z obawą 

     A ona podsunęła  

     Mi kosz z wielką wprawą 

Możesz brać powiedziała 

Bo masz wybór duży  

I każde z tych winogron 

Kiedyś ci posłuży   

     Wszystkie dar w sobie noszą 

     Lecz jest problem taki 

     Nie wiesz co w sobie kryją 

     To nieznane smaki 

Mogą słodycz zawierać 

Mogą gorycz nosić 

Więc z rozwagą wybieraj 

O to chciałam  prosić 

     A owoce kusiły 

     Barwą zapachami 

     Jakieś szepty  słyszałam 

     Pomiędzy  kiściami 

Wyciągnęłam więc dłonie 

Choć z lęku  mi drżały 

Które mogą pytałam 

 Mieć smak doskonały 

* * * 

Wiele lat już minęło 

Od tego spotkania 

A ja wciąż jestem niczym 

Wieki znak pytania 

     I do dzisiaj  gdy  pada 

     Zwłaszcza wcześnie rano 

     Na ulice wybiegam 

     By wybór mi dano 

Bym znów z pełnego kosza 

Owoce dobrała 

By Przyszłość choć zmieniona 

Drugą szansę  dała 

     Bo wątpliwość mną targa 

     I myśl ciut szalona 

     Że może pomyliłam 

     Wtedy winogrona 

Magdalena Rowicka 
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