
Zielona tancerka (Leszno) 

  

zielona tancerka czubkami myśli 

dotyka marzeń pomiędzy kroplami 

białymi chmurkami potrącając 

błękit nad leszczyńskim ratuszem 

  

gorycz porannej kawy w ustach 

w letnim ogródku kawiarni "Delicje" 

odfruwa z bielą lekkiej pianki 

na mleku w zgrabnym dzbanuszku 

  

zielona tancerka pląsa po kamieniczkach 

fioletowych, brązowych, po pelargoniach 

grają kuranty na wieży zegar wybija 

beztroską, leniwą godzinę wakacji 

  

Leszno 22.07.2014 



 Strażacy (Rakoniewice) 

  

klimatyzacja słowo jak balsam 

rozgrzane skronie, rozpalone ramiona 

lody błękitne, różowe, białe 

mrożona kawa "Pod siódemką" 

  

kto to widział, żeby gasić fontannę? 

woda tryska z sykiem w górę 

ponad Wóz Drzymały, co zaparkował 

dziś na rakoniewickim rynku 

  

dwie wesołe dziewczynki liżąc lody 

na ławeczce w cieniu obserwują 

strażacy utrudzeni strumień z sikawek 

w sam środek płonącej fontanny 

  

rozświergotały się wróble na wierzbie 



brzdąc stara się sprawdzić czy woda 

chłodniejsza, a słońce śmieje się 

i pali żarem jak to latem w południe 

 

Rakoniewice 23.07.2014 
  



Kapuśniaczek (Kościan)  

  

kapuśniaczek psuje smak kawy 

rogaliki z marmoladą na osłodę mdlą 

  

schną sandały na stopach i peleryna 

na wieszaku w cukierni "Miniaturka" 

  

kolorowe parasole jak motyle fruwają 

niespokojnie nad rynkiem w Kościanie 

  

mokry dach kościoła lśniąco-czerwony 

jak kapelusik odganiający niechciany deszcz 

  

Kościan 24.07.2014 
  



Piątek (Środa Wielkopolska) 

  

Środa w piątek kawa late bez słodyczy 

w ogródku kawiarni "Wiedeńskiej" 

malec uparcie kosi plastikową zabawką 

szare kamienie pustynnego rynku 

  

święty Wawrzyniec dzierży pod pachą 

ruszt dziś chłodno grilla pewnie nie będzie 

burmistrz lubi fontanny mówi młody 

kelner ale gołębi nikt tu nie lubi 

  

oprócz niesfornego staruszka sypiącego 

im karmę magistrat wynajął sokolnika 

a gołębie wydziobują okruchy kiedy 

sokół obleciawszy latarnie odjeżdża 

  

w bagażniku zielonego samochodu 



fontanna na polach nadziei przed ogólniakiem 

sąd w rynku, ratusz za kościołem 

Środa w piątek w drodze do Poznania 

 

Środa Wielkopolska 25.07.2014 
  



Wesele (Wąsowo) 

  

tylko ciszy brakuje i byłoby pięć gwiazdek 

wąsy białe od śmietanki- Pałac Wąsowo 

kawa americano niby expresso 

"gratis, gratis, zapomniałam- dziś WEESEELEE!!!" 

  

goście weselni wspominają stare dzieje 

wujka Zdziśka i uśmiechniętą ciotkę Zuzę 

michę owoców zalaną sangrią wypitą 

w upalne wakacje pod lipcowym niebem 

  

wiaterek przeczesuje czupryny starych drzew 

dęby pamiętają wszystkie panny młode 

blaszane żygacze na wieży wywaliły suche jęzory 

choć przecież kac przyjdzie dopiero jutro 

  

Wąsowo 26.07.2014 



Jazz (Kobylniki) 

  

po turecku - pałac Kobylniki 

trochę naburmuszona po małej 

sprzeczce rozbraja z każdym 

łykiem i wybucha śmiechem 

  

cały pałac dla nas "kawiarnię 

otwieramy o trzynastej, ale zrobię 

państwu kawę" tutaj w kąciku 

błękitnej sali mały koszyczek 

  

rozbrzmiewa jazzem kto tam zamknął 

muzyków to skandal, pod rozłożystym 

dębem nad stawem ławeczka, a my już 

w drogę na Cho-jazz do Chodzieży 

  

Kobylniki 27.07.2014 



Ulewa (Nakło nad Notecią) 

  

zabrakło wody w konewce małej ogrodniczki 

na fontannie, metalowe kwiatki dyszą i więdną 

a my windą do "Ekspresji" w miły chłodek 

ranek przy świecach stoliczek dla dwojga 

  

cafe creme w filiżance Grand Milano 

disco- polo "nigdy nie pada w Kaliforni" 

gorące wiśnie w czekoladowe lody z pianką 

"o popatrz pada" przeczekamy nawałnicę 

  

niebo z ekspresją, świeczka mruga, światła 

gasną, walą pioruny, z rynien potoki, puste 

miasto, wpisuję wierszyk do kroniki miłych 

godzin w "Ekspresji" z ekspresją, toż to jasne 

  

Nakło nad Notecią 28.07,2014 



Kawa po toruńsku (Toruń) 

  

w tym mieście wszystko korzenne 

spod Kopernika z Piotrem Markiem K. 

spacerem do cukierni na najlepsze w Toruniu 

piernikowe lody i kawę latte piernikową - 

  

waniliową z czarną rureczką przegadany 

czas topnieje wraz z lodami pozostawiając 

przyjemny posmak godziny z przyjacielem 

brudne pucharki i słomki w kirze tęsknoty 

  

Toruń 29.07.2014 
  



Wrócę (Gąsawa) 

  

wrócę kiedyś do Żnina po drożdżówki 

jedna ze smakiem w Wenecji przy życiorysie 

pałuckiego księcia w kolejarskiej czapce 

"Dziadka" Leona Lichocińskiego 

  

rogaliki z wiśniowym dżemem tylko dwa 

takie nieduże więc i kawa szybka byle jaka 

w kawiarni "Prasłowianka" w Gąsawie 

pod ślubnymi fotografiami nieznajomych par 

  

Leszek Biały w Marcinkowicach Górnych 

przebity strzałą spiął konia- pomnik zdrady 

widok zeń, rozległy, że hej, zda się że widać 

Żnin i cukiernię do której muszę wrócić 

  

Gąsawa 30.07.2014 



Pod markizą (Września) 

  

pomiędzy lipcem, a sierpniem we Wrześni 

"Cukiernia Szwarc" białe haftowane serwety 

na bordowych obrusach, maleńkie stoliczki 

akurat dla dwojga kawa i rolada z kruszonką 

  

lokal pachnie wanilią i historią słodkich 

spotkań, fotografie, dyplomy, cechowe laury 

urodzinowe, weselne torty, ciasteczka 

do herbaty, bułeczki na drugie śniadanie 

  

naprzeciwko kościoła sto czterdzieści lat 

oczy klientów biegają po półkach szukając 

nieba w ustach na małe grzeszki łakomstwa 

przymyka oko Anioł Stróż łykając ślinkę 

  

Września 31.07.2014 



Impresja (Kłodawa) 

  

jagodowe gnieciuchy z Koła 

łakomstwo srogo ukarane 

do tego kawa late w paskudnej 

pizzerii "Impresso" w Kłodawie 

  

niedaleko kościoła, suszę bluzkę 

zaplamioną w windzie kopalni soli 

i rozmyślam nad legendą 

o Lasku i Soli wiecznie młodych 

  

kochankach, czy my też myliśmy 

twarze wodą młodości, patrzę 

na ciebie i wciąż widzę młodzieńca 

choć już beczka soli za nami 

  

Kłodawa 01.08.2014 



Sowa (Ołobok) 

  

rozpuszczalna z mlekiem u poety Piotra F. 
samoobsługowo 

najsmaczniej przegadana pod czujnym okiem dziadka 

w krawacie i kapelusiku zerkającego czupurnie z 
portretu 

z zapachem mokrego igliwia pod oknem i szumem 
deszczu 

  

a potem wyprawa do Kani, święci Mistrza Brylińskiego 

wyrzeźbieni na chwałę pana, ku pamięci fundatora, 
wieczny 

odpoczynek na ołobockim cmentarzu, za duszę 
grzesznika 

snycerza- samobójcy do Chrystusa spod jego dłuta 

  

mała srebrzysta sowa od Piotra patrzy jak piszę wiersz 

dziadek uśmiecha się z ram pod wąsem, świeczka 

w Rososzycy na jego grobie będzie płonęła jeszcze 



długo, sowo szykuj się do drogi jutro jedziemy do domu 

  

Ołobok 02.08.2014 

  

  
 
 
 

 

 


