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Mam jakąś straszną chandrę... 

Czuję, że zaraz padnę... 

Ponury, wściekły, smętny, 

Bez granic obojętny... 

 

Irytacja się wzmaga, 

Zaś tolerancja spada. 

Wychynęły skądś lęki 

I myślowe udręki. 

 

Do roboty nie skory, 

A pod oczami wory. 

Włoski mi wypadają, 

Boleści doskwierają. 

 

   Coś mam, a nie wiem, co mam! 

   Na pewno się nie poddam! 

   Wyszukać szybko trzeba 

   Co mi tutaj dolega! 

   Dlatego więc bez słów dwóch 

   Dam nura w www! 

 

Linki już wyskoczyły: 

Masa schorzeń niemiłych! 

Mam anemię, cukrzycę, 

Stres, depresję, miażdżycę, 

 

Wypalone nadnercza 

Plus niewydolność serca. 

Kości migiem próchnieją, 

Mięśnie szparko wiotczeją, 

 

Neurony zanikają, 

Gruczoły wysiadają. 

Zostałem otoczony: 

Na szyi śmierci szpony! 
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Co mam?! Wciąż nie wiem, co mam?! 

   Wszak źle jadam, nie sypiam! 

   Jestem tak ociężały, 

Nad wyraz nieruchawy! 

   Niemoc straszna mnie dusi - 

   Internet pomóc musi! 

 

 
 

Wybieram, klik po kliku, 

Z listy porad bez liku. 

Trzeba mi relaksacji, 

Wycieczek, medytacji. 

 

Muszę być pozytywny, 

Radosny, asertywny. 

Pić można tylko wodę, 

Należy ćwiczyć jogę. 
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Czy to jakieś wygłupy?! 

Toż to pomoc do dupy! 

Miast bliźniego ratować 

Chcą mu życie zmarnować! 

 

   Co mam?! Do kroćset, co mam?! 

Korpusem nad grobem kiwam! 

   Motywacja ucieka, 

Dzika trwoga dopieka! 

   Gdzie jest moja diagnoza?! 

   Jaka życia prognoza?! 

 

Na laptopa spojrzałem, 

Głośno się roześmiałem: 

Problem w obecnej dobie 

To internet sam w sobie! 

 

Niespełna przed godziną 

Wszystkich chorób nie było. 

Sieć linków cyberświata 

Robi z człeka wariata! 

 

Pogląd we mnie narasta: 

Starzeję się - i basta! 

Lecz ja szukam wykrętów 

Od sędziwości trendów. 

 

   Co mam? Teraz wiem, co mam: 

   Dedukcji nie doceniam. 

   Mózgiem muszę poruszyć, 

   Zamiast w sieci się dusić. 

   Internet za nos wodzi, 

   Acz z losem nie pogodzi... 

 

 

 


