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Inspirację do poniższego wierszyka stanowił tekst „Siniak”, do 

poczytania na witrynie GrzesioPolak.com - kliknij tutaj. 

 

 

Znowu w fotelu siedzi samotny, 

Taki niemrawy, cosik markotny... 

Co komu zrobił? Czym się naraził, 

Że łaskę losu do siebie zraził? 

 

Siłaczem nie jest, wcale nie śpiewa, 

Zwierząt nie lubi, złe myśli miewa. 

Ciuchy niemodne, pieniędzy mało, 

Nawet urodą nie posypało. 

 

Kto tu jest winny? Gdzie są przyczyny? 

Pan Tusk? Złe moce? Byłe dziewczyny? 

Rodzina? Praca? Zmiany pogody? 

Niechęć do sportu? Zatrute wody? 

 

Czytał niedawno z jakiejś gazety, 

Że bazę szczęścia stanowią diety. 

Tymczasem w sklepach go omamiają 

I czekoladę wiecznie wciskają! 

 

Na internecie są informacje, 

Iż najgroźniejsze są korporacje. 

Więc wszystko przez tych kapitalistów: 

Pazernych, wstrętnych imperialistów! 

 

Zaś ich reklamy?! Konspiratorzy! 

Igrają z ludźmi jak matadorzy! 

Cwany marketing stale mu pląta 

Co potrzebuje, a co pożąda! 

 

  

http://grzesiopolak.com/2012/10/16/siniak/
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Mafia biznesu w życie się wdziera 

I człowiekowi radość odbiera! 

Ta burżuazja! Politykierzy! 

Elity! Prasa! Banki! Maklerzy! 

 

Mają za sobą kupę prawników, 

Przepisy, wojsko i urzędników. 

Więc teraz... Zaraz... No tutaj... Tego... 

Trzeba gdzieś bliżej szukać winnego! 

 

Z uwagą sprawy analizuje, 

Powoli myśli krystalizuje. 

Jeden się tylko wniosek nasuwa: 

Mietek, tej łajdak, byt mu zatruwa! 

 

Naukę zakłócał, często zaglądał, 

Zamiast na spacer - do knajp wyciągał. 

Zły przykład dawał: dziewczynę zdradzał, 

Wiarę w Jezusa mocno odradzał. 

 

Przynosił piwo, wino i wódkę; 

Raz mu do łóżka wcisnął rozwódkę. 

Oszczędzać nie dał, kasę rozrzucał 

I oglądanie porno narzucał. 

 

To właśnie Mietka oddziaływanie 

Sprawia tą boleść, rozpacz i łkanie: 

Mógł być bogaty, krzepki, wspaniały, 

A jest mizerny plus osowiały! 

 

Niby jak łyse konie się znali, 

Lecz od lat całych nie rozmawiali. 

Mietek go spaczył, przyszłość zmarnował, 

Potem zapomniał, na końcu olał. 
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Podniósł się, ubrał, wyszedł w te pędy. 

Leci do gościa - zaciska zęby! 

Rozgoryczony zaraz wywali 

Co sobie myśli o tym mądrali! 

 

Bez zapowiedzi, taktu, pukania 

Wręcz tarasuje wrota mieszkania. 

Długo nie szukał, bo kawalerka 

To jest kryjówka raczej niewielka. 

 

W kącie, w fotelu, Mietek samotny. 

Taki niemrawy, cosik markotny... 

Wygląda jakby czymś się naraził 

I łaskę losu do siebie zraził. 

 

„Witam! Cześć! Zachodź! Kawy? Herbatki? 

Proszę cię, usiądź - mam czekoladki. 

Wybacz, wyglądam tak nieciekawie... 

Wiesz: życie, stresy, myśli, gdybanie... 

 

„Lecz co ja będę o sobie prawił! 

Jestem szczęśliwy, żeś się pojawił! 

Ty taki spięty... Powiedz, dlaczego? 

Masz problem? Chandrę? Czy to coś złego?” 

 

Nie zaszedł, nie siadł... Skonfundowany 

Chrząknął, przeprosił, wyszedł zmieszany. 

W jednym momencie los się zmiłował: 

Klucz wyzwolenia mu podarował. 

 

Tak konfrontacji z Mieciem pożądał, 

A się w zwierciadle sobie przyglądał. 

Problemów swoich szukał winnego, 

Więc go odnalazł: siebie samego! 
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Świat tak postrzegał, jakim sam bywał: 

Własne usterki w ludziach znajdywał. 

Nie ma co smęcić i dywagować: 

Nad sobą samym trzeba pracować! 

 

W domu wziął szybko pióro do ręki, 

Spisał bolesne bytu udręki. 

Lecz nie omieszkał także wymienić 

Co z sobą zrobić, by dolę zmienić! 

 

 
 
 

 

Adam Ciesielski (ur. 1964) jest lekarzem, pracującym obecnie w 
Kapsztadzie, RPA. Egzystencja w izolacji od Polski nauczyła go ufaniu 
wewnętrznym instynktom oraz wiary w siebie. Dzieli się swoimi 
emigracyjnymi wrażeniami, doświadczeniami z tytułu wychowania syna 
poza granicami kraju, przygodami z lat młodości i swoistą filozofią życia na 
witrynie „Nierówna walka z naturą” - GrzesioPolak.com - gdzie można 

poczytać satyryczno-filozoficzne teksty jego autorstwa. 

 

http://grzesiopolak.com/

