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Pewnej nocy, tuż po zmroku
Jakoś w marcu tego roku
Dziwna przyszła do mnie panna
Kwarant Anna

Zjada lody mi z lodówki
Żonie żelki,  dziecku krówki
Nie mityczna z nieba manna
Kwarant Anna

W dom wprowadza szum i zamęt
Wyczerpuje abonament
Ma odporność - pi je tran na
Kwarant Anna

Pije, je,  lecz nie gotuje
Koty drażni,  psy buntuje
Brudna po niej zawsze wanna
Kwarant Anna

Marzę, żeby tak przed majem
(no bo co mi pozostaje) 
Zrzuci Anna swe ubrania
Będzie Ania



BALLADA O BUŁCE
PSZENNEJ

Serce łka me i dusza moja drze się z rozpaczy:
bo myśl o bułce pszennej mdli mnie już i  niesmaczy.
Miałem piękny być, zdrowy, i  seksowny, i  szczupły
3 tygodnie w zamknięciu i  te plany też dupły 

Czas więc w mądre wziąć ręce kulinarny tu ster 
I bułczane zgotować w kuchni swej fruits de mer
Co od buły z glutenem razy sto będzie lepsze 
Nie chcę pszennej jeść buły! Bułę pszenną już
pieprzę!

Jedna myśl więc zaczęła namiętności me budzić
Co tu zrobić by bułą pszenną przestać się nudzić
Nie chcę suchej jej  jadać – może ją ugotuję?
Czy smak chrzan jej  poprawi? Czy jej  miód nie
popsuje?

Może w pieczeń umysłem bułkę starać się zmienić
Sznurem mocno ją spętać, czekać aż się zrumieni?
Żywym ogniem ją prażyć, aby po jakiejś chwili
Tak do smaku ją mocno ostrym przyprawić chill i?

Może w wonnej z oliwek przez noc moczyć oliwce
By nad ranem z rozkoszą skórę zedrzeć z niej żywcem?
Lekko lizać językiem bułki wnętrze, czy może?
Gryźć ją,  drzeć, rwać na strzępy, nawet nie krojąc
nożem?

Czy ją jeść na podłodze,  pałaszować na stole? 
Może w łóżku, w łazience, no a może w stodole?
W garderobie? W salonie? Może w kinie, na raucie?
Czy na góry gdzieś szczycie, na siedzeniu w swym
aucie?

Czy ją w parze zajadać? (póki co, nie we troje)
I jak jeść ją,  to jakie do posiłku mieć stroje?
Czy jak bułkę jakkolwiek gdzieś tam z kimś
konsumować
Stroje namiętnie zrzucać, czy powoli zdejmować?

Marzeń z nią w głównej roli  w głowie tlą się tysiące
Te jak lodowiec zimne i jak lawa gorące…
Nagle czuję jak lekko w podniebienie mnie muska,
Nie jakaś tam zwykła buła. Tylko bułka francuska!



PRZYGODA W DYSKONCIE
SPOŻYWCZYM
 

Jeden z dyskontów w  Częstochowie
Przy kasie ja   i  jeden człowiek
Dziewczyna – lat dwadzieścia kilka
Krótka spódnica, szminka, szpilka
 
Ja na nią patrzę – ona nie
Gdzie indziej swe spojrzenia śle
Lecz za kim wodzi tęsknym wzrokiem
Nie widzę – stoję bowiem bokiem
 
Jednak ciekawość mnie zwycięża
Odwracam głowę – widzę męża
Co już czas jakiś ćwiczy wolę 
Pośród butelek z alkoholem
 
Akurat jest w promocji whiskacz
Więc on już flaszkę w dłoni ściska
Z butelką ginu w drugiej dłoni
Na pewno myśli :  gin&tonik
 
Następnie z namaszczeniem głaszcze
Wino zamknięte w gładkiej f laszce
I widzę, chociaż stoję bokiem
Jak ją odkorkowuje wzrokiem
 
 
Nagle niewinne „Już Kochanie?”
I gość na baczność jak nie stanie
Anioł pytaniem uskrzydlony
Popędził karnie do swej żony
 
A żona? Właśnie, jak to żona
Mówi już dość niepocieszona
”Jak mogłeś samą mnie zostawić?
Żeby się butelkami bawić”
 
Na koniec morał Wam opowiem,
Może zgodzicie się panowie:
ma się chłop cieszyć, a nie zżymać
kiedy mu żona da potrzymać.

 



I jeszcze zwiększa głowy ból
Bo przecież w domu jest homeschool
Dorota w Seesaw, Julka w Zoomie
Radę dać trzeba, jak kto umie!

W Hangouts jej  nie ma, w mesku też
Internet szukam wzdłuż i  wszerz
No przecież musi gdzieś tam być
Zaraz się poddam - zacznę wyć!

Clickmeeting, Google, Seesaw, Skype
Po internecie robię rajd…
Wtem fon od Doris:
„Drogi Czarku: Ja od godziny czekam w parku”

KWARANTANNOWE PRZYGODY SENNE CEZAREGO W.
Dla Doroty,  która stoi  na nstraży,  czuwa ,  pracuje i  którą codz iennie coraz  bardz iej

podz iw iam ,  choć   myślałem ,  że bardz iej  już  s ię  nie  da

Randkę dziś mieć gdzieś w necie miałem 
Pech tylko chciał,  że gdzie zapomniałem
szukam jej  rano dziś na zoom
Tam uczestników cały tłum

Ale jej  nie ma! Moodla sprawdź
Ktoś podpowiada. Kurde mać
Też tam jej  nigdzie nie znajduję
Już szlag mnie trafia, już wariuję

Uderzam prędko więc na Seesaw
Tam puściuteńko, głucho, cicho
Żywego ducha, lecz na głowę
Zadanie spada mi domowe



SŁODKIE BŁAGANIE O POWRÓT
WOLNOŚCI

Wróć Wolności,  do domu, wypuść, jeśli  łaska 
skop nam tyłki i  po ryju nas wytrzaskaj 
Tylko wypuść, do wolności dusza krzyczy
Tylko wypuść, ja Ci za to dam słodyczy 

Ja marcepan z ptasim mlekiem Ci połączę 
Dodam cukru, z czekoladą podam pączek 
Z galaretką Ci wiśniową zrobię sernik 
Kawą z cukrem dam Ci popić słodki piernik

Jeśli  zechcesz na twarz wylej z kawy fusy
Ja wytrzymam, jeszcze dodam dwa miętusy
Wróć i spojrzyj na mnie wzrokiem złej dziewczynki 
Ja z rozkoszą zdzierżę - jeszcze dam landrynki 

Wróć Wolności – nawet powiedz, żem cholera
Ja wytrzymam, ja Ci z kremem dam eklera 
Ty fantazje na mnie próbuj swe ułańskie 
Ja wytrzymam - nawet kremy dam sułtańskie 

Tylko wróć i mnie szybciutko wypuść z domu
Bo ja sam to zjadam nawet już nie po kryjomu
Jak się dłużej będę sam słodyczą pieścić
To nie wyjdę, bo się dupa w drzwiach nie zmieści



Nadzwyczajne czasy wymagają
nadzwyczajnych rozwiązań. 

Normalnie prowadzę średnią
firmę. Niestety, zaatakował ją
wirus. Koronawirus.

Nie pomaga mi nikt – więc muszę
pomóc sobie sam. Sobie i  
 kilkudziesięciu
ludziom, z którymi pracuję. 

Normalnie otworzyłbym szkołę,
nowy kurs, czy warsztat. Ale dziś
piszę wiersze.  

spisane przez  zwykłego

pięćdz iesięcioletniego

faceta 

sterylnie czyste zapiski  z

kwarantanny,zamknięte w

rym marzenia z

odosobnienia ,

w  całkow itej  niemal

izolacji  odkażone myśli ,

słowa i  wrażenia .  

wypielęgnowany,

wychuchany,  wymuskany,

lśniący,  sterylny  i

h ig ieniczny  pure nonsens
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