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Kochani Czytelnicy!
 
Niniejszy tomik powstał z okazji 25-lecia Salezjańskiego Liceum
Ogólnokształcącego im. bł. ks. Augusta Czartoryskiego w
Mińsku Mazowieckim. Niektóre z utworów powstały specjalnie
na tę okazję. Projekt tomiku został zrealizowany we współpracy
z redakcją szkolnego miesięcznika ,,Ale Bosco!”. Do tej pory
redakcja nie wydała dodatku w takiej formie - zbioru wierszy.
Mamy nadzieję, że ta forma upamiętnienia wspomnianego
jubileuszu zostanie przez Czytelników pozytywnie odebrana, 
a jednocześnie będzie formą zapoznania szerszego kręgu
odbiorców z twórczością uczniów naszej szkoły.
Miłego czytania!
 
 
 
Redaktor Naczelna
Oliwia Grzyb
 

MAJ  2020 r.
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Karol Niemczak

 

 
Gdy tu przyszedłem,
Widziałem budynek z czerwonej cegły.
Nie był nowoczesny, lecz to w nim przyszło
mi się uczyć.
Nie wiedziałem na jak długo tu zostanę.
 
- Witaj w podstawówce!
Mieliśmy sklepik, przerwy i czas,
Który wykorzystywaliśmy, aby pobiegać.
Bawiłeś się w berka. Ciągle tylko bieg, bieg,
bieg,
Lecz szczęśliwy czułeś się, się, się.
Gdy nadchodziła lekcja,
Niecierpliwie liczyłeś minuty do dzwonka,
No bo nawet godzina lekcyjna ma swój
koniec.
 
Sześć lat za Tobą.
Przyszedł czas na gimnazjum.
Nagle zauważyłeś, jak wielki jest drugi
budynek, pełen starszych uczniów.
Przed Tobą kolejny krok w przyszłość.
 
 
 
 

 
Powoli robisz się dorosły.
Mija rok. Pierwszy, drugi,
A Ty widzisz że niedługo egzamin!
Lecz gdy przychodzi, nie boisz się go.
Znasz swe mocne strony.
Piszesz go pewnie... No może za
wyjątkiem matmy.
Do wyników jeszcze trochę zaczekasz.
Niedługo wakacje, a wcześniej wycieczka.
Jedno jest pewne - już niczego trudnego
nie zobaczysz.
 
Przychodzisz do liceum.
Wracasz do budynku z czerwonej cegły.
Zabawne, że tam, gdzie zacząłeś, to
skończysz,
Lecz to tu zawsze mogłeś liczyć na
przyjaciół.

BUDYNEK Z CZERWONEJ CEGŁY
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A LADDER  OF A  LEADERSHIP
 
School is a ladder.
We're climbing on it in a pursait of popularity,
But when we fall down, it's a mountain.
You don't want to be a reject. Trust me.
 
Gonimy za ludźmi, wpływami,
Choć wiemy, jak łatwo im nas zranić.
Gdy spotyka nas coś złego, tłumimy ból,
Bo nie łatwo znaleźć do serca klucz.
 
We pretend smile.
We have to be funny,
But we can't afford to cry.
That's all for leadership.
 
Każdy coś znaczy. 
Każdy posiada jakieś wpływy, 
Lecz liczą się tylko najlepsi
I to w każdej hierarchii.
 
Life is a game of thrones. 
Only the best of us win,
So there aren't any choice,
When a lesson begins.
 
 

HIP

sait of popularity,
t i

Karol Niemczak
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MATURA
 

Straszą nas tobą od dziecięcych czasów.
Twoje oblicze dręczy pokolenia.

Nękasz tekstami Jana z Czarnolasu
Szkolnego lenia!

 
Czuwasz jak Cerber chroniący wakacji.

Tyś jubilerem surowych diamentów.
Na końcu czekasz drogi edukacji -

Przeszłość studentów
 

Idę ostrożnie, unikam gawiedzi.
Nie chcę napotkać wcześniej twego

ciała,
Ale matura mnie po krokach śledzi.

Miesiąc mi dała.
 Stanisław Ryguła

7



BALLADA O TRUNKACH
 
Dawno, dawno temu...
Żyli sobie dama i poeta. Była z nich wyjątkowa para.
Żadne z nich nie tonęło w ideałach.
Ona czasem kłamała,
On często kradł. Nikt nie tonął w ideałach,
Lecz zawsze ich miłość była widoczna na każdym kroku.
 
Pewnego dnia nadszedł turniej chwalebny.
Letniego wieczoru, naprzeciw siebie, pośród drzew,
Walczyli na kopie biały i czarny rycerz.
Ruszają. Jeden już w drugiego celuje.
Biały czarnemu broń wtrąca, po czym odbiera życie.
Jeździec podjeżdża do żony grajka. Wśród westchnień rzuca jej kwiaty.
 
Niedługo później odbyła się uczta.
Dama i poeta popijali kolejny łyk trunku,
Gdy ta zaczęła zachwalać białego rycerza w boju.
On słysząc to, przyszedł do nich. Tak rozpoczął się najgłośniejszy ze sporów.
- Ty złodzieju! Nie wiesz, czym jest odwaga! Nie znasz, kim jest wróg!
Krzycząc to dolał eliksiru miłosnego do kielicha żony barda.
 
Trubadur wybiegł z sali.
Żonę odbił mu rycerz. Bo muzyk mieczem nie walczy.
Na cóż mu harfa, wierność, oddanie, gdy nie jest odważny?
Nagle przyszła do niego żona. Ciekawe, czy zdradzi go za miecz, czy kwiaty?
- Żono, czy wciąż kochasz mnie jak kiedyś?
- Kochanie, on jest lepszy. To koniec z nami.
 
Dlaczego go tak zostawiła? Nie wie.
Wiele razy kradł. Taki z niego ideał. Zobacz!
Biały, pijany rycerz przyszedł do nich i zaczął swą miłość wyznawać.
Dama ją odwzajemniała, lecz gdy mieli się pocałować...
To się rozpłakała, po czym wróciła do złodzieja.
Ten powiedział jej tylko trzy słowa. Wciąż Cię kocham.
 

 Karol Niemczak
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CODZIENNOŚĆ
 
Wszyscy Cię unikają,
Lecz jesteś wszechobecna.
Choć innych dopada senność,
To cieszę się, gdy nadchodzi codzienność.
 
Gdy niczym się nie martwię.
Gdy jedyne, o czym myślę,
To przyziemne sprawy.
Gdy nic ze mną nie walczy.
 
Dnie mijają.
Emocje uchodzą,
A Ty pozostajesz,
Czym szczęście mi dajesz.
 
To takie zabawne,
Kiedy jedyne, czym się zajmuję,
To odpoczynek i praca.
Z dala od spraw wielkiego świata.
 
Codzienności! Tak wielu Cię unika,
Lecz lubię, gdy mnie otaczasz.
Bo mogę wtedy odpocząć,
Po wielu z życiem zmaganiach.
 

 

Karol Niemczak
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Spokojnie, będzie dobrze.
Wszystko ułoży się wspaniale.
To tylko na jakiś czas.
Gdy dowiedzą się o wszystkim, zaczną
wracać.
Zakładasz maskę.
Udajesz, że czujesz się dobrze.
W końcu się znudzą,
Jeśli dość długo będziesz się kryć pod maską.
 
Czemu nic nie pomaga?
Mija czas, a Ty nadal cierpisz.
Czy oni się kiedyś znudzą?
Dobrze wiesz, że nie. Przecież wszystko
widzisz.
 
Mija czas. Dni, godziny, lata.
Pod maską wciąż się chowasz.
Będzie dobrze.
Wystarczy jeszcze chwilę.
Nie okazywać słabości.
Czekasz na powrót dawnych znajomości.
Kiedyś wrócą.
Prawda?
 

Karol Niemczak

 
 
MASKA
 
Życie jest piękne.
Przygoda czeka tuż za oknem.
Gdy masz ze sobą przyjaciół,
Czas pogrąża się w śmiechu.
Wśród codziennych dni,
Każdy Cię lubi.
Gdy masz ze sobą przyjaciół, nie kryjesz
się w strachu.
 
Wystarczy jeden wróg, byś został sam.
Wszyscy Cię opuszczą, bo inni będą się
śmiać,
A Tobą zawładną samotność i strach.
Będziesz wtedy robić wszystko, by się w
oczy nie rzucać.
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LUSTRZANI  POECI
 
Dwóch poetów było jak krople podobnych.
Dzieła identyczne, ale żyli w zgodzie.
Razem osiągali, wzajemnie na przodzie,
Lecz śpiewania nadszedł czas pieśni żałobnych.
 
W podobieństwie swoim jedną upatrzyli.
Równie się starali serce jej posiadać.
Obaj równie sprytni, nie mógł nikt przeważać.
Równorzędnie łatwo przyjaźń swą niszczyli.
 
Odwieczny to kłopot, komu się należy,
Kogo są ważniejsze w jej oczach zalety,
Jak porównać cechy, których się nie mierzy?
 
Kłopot się pojawił ogromny niestety.
Lustrzanych poetów zostawił w rubieży,
Gdyż ich ukochana lubuje kobiety.
 

 

y,
ety.

Stanisław Ryguła 

11



OSTATNI SONET
 

Wystają wiersze poza rymów ramy.
Twarde żelazo barierą niepewną.

Streszczać musimy swą opowieść rzewną.
Nie są to jednak pospolite chłamy!

 
Ludziom się wmawia kłamstwa obrzydliwe.

BIAŁE WOLNOŚCI modą czasów naszych.
Dzieci tradycją matka dzisiaj straszy,

Reguła ojców już nie jest spoiwem.
 

Myśli zawarte klamrą antyczności
Piękniejsze stokroć wobec plątaniny,

W której jedynie metafor mnogości.
 

Dusze oszustów drżą od tej nowiny.
Jeden za drugim przeczy wiadomość.

 

Stanisław Ryguła

12



CZŁOWIEK  WSPÓŁCZESNY
 
Nic co wydatne nie jest mi już obce
Dawno przerosłem obrazy Rubensa
Strawę poddaję olejnej obróbce
Wieczna dyspensa
 
Zjadam trzeciego burgera z frytkami
W rzutach do kosza mistrzowska precyzja
Współczucie innych zajadam ciastkami
Moja decyzja
 
Nie wzbraniam sobie niczego smacznego
Takim baryłom dieta nie pomoże
Aż się pode mną poranka pewnego
Rozpadło łoże
 

Stanisław Ryguła

13



ROLETA
 
Delikatnym pocałunkiem wrzuciła mnie w jawę
Ta pustka ciemna, przeciąg w sercu moim.
Lecz świat jakby chciał zaparzyć kawę
I wypełnić dziurę po zniknieniu twoim.
 
W oknach czarne rolety, mój azyl, me kochanie
I zobaczyłem coś, co było tu przede mną
I po mnie pozostanie.
 
Tylko ja mogłem je odsłonić, wpuścić w życie światło.
Rozciąga się ścieżka bezkresna.
Nie o to chodzi, by było łatwo.
 
Więc pamiętaj tę chwilę, teraz masz najlepszą.
Czy ślepym można pokazać?
Czy martwi się kiedyś ucieszą?
 

 

Michał  Pustoła
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DŁUG
 
Cóż to jest prawda?
Już dawno napisane zostało,
Ale poetom wciąż jest zbyt mało.
Łasi na skandal.
 
Każą zejść głębiej.
Czy już nie wszystko tu powiedziano?
Co naprawdę ująć by się chciało
Tylko dla siebie?
 
Ludzie się nie zmieniają, to czasy
Inne.
Poezji ten sam dług winne.
 

Michał Pustoła
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SOWA
 

Prześladuje mnie od jakiegoś już czasu.
Gdy wracam do domu ciemną ulicą.

W każdym oknie słysze nową grę słów.
Zastanawiam się, co będzie, kiedy mnie chwycą?

 
Podąża za mną do domu,

Wciąż lata po mojej głowie,
Śpiewa mi do snu rzadko,

Lecz we śnie, zazwyczaj coś powie.
 

O historii, co zdarzyć by się mogła,
Choć kilka razy już się zdarzyła.

Cicho, na mojej poduszce się położyła,
Grę sów kolejną zacząć pomogła.

 

Michał  Pustoła
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PSY
 
Delikatnie powiewa flaga
Zwykła, niewinna i krwawa.
Gwałtowny wiatr nią porusza.
Stanął. 
Szepcze mi coś do ucha.
 
Opowiada historie mroźne,
Z lodowej pochodzi krainy.
Sam widział, piekło było puste,
Bo tutaj są wszystkie demony.
 
I obracają błędnym kołem,
Drugie dno butelki podając.
Niegdyś z wilkami biegliśmy społem.
Dziś skomlemy, wołając...
Jak  psy.
 

Michał  Pustoła
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WINA
 
Wiesz, dlaczego tak  jest?
Bo prawdy nie ma,
A pisarz całej bajki sam nie wie, dokąd zmierza.
Wiesz, co chce osiągnąć?
On bez wytchnienia
Próbuje, lecz nie wie, jak zapisać ostatni rozdział.
 
Zjadły mi trzy czwarte mózgu,
Resztę przeżuwają… aż zginę.
Myśleć mniej…
Nie ma sędziego, co wskaże mą winę.

 

Michał  Pustoła
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RADOŚĆ
 
Słońce, piasek, morze...
Tak z nikąd, nagle się zdarzyło.
Wyrwali mnie z życia do życia.
Przestrzeń pustą i piękną odkryto.
 
Jednak przez sekundę nawet nie żałowałem.
Nie śmiałbym w tak pięknym miejscu.
Grzeje, parzy, chłodzi,
A ja jednak nie zapomniałem.
 

Michał Pustoła
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W ŚRODKU
 
Z lewej ściana i z prawej ściana.
Pudełko od środka zamknięte.
Budowaliśmy mury, by chronić poddanych
Od złodzieja, wiatru, na przynętę.
 
Kamieniem rzuconym wsparte, cegłą zdobione
Nie dają mi spać, chcą koszmar dopaść.
Czerwienią spływają twarde, nieotrąbione.
Ściany! Pozwólcie mi wreszcie upaść!
 
Słychać było trąby wiele razy.
Pukanie w bramy, wołania, kilku się oburzało.
Pamiętam, pudełko niegdyś było przezroczyste.
Dziś tak jakoś
Zaparowało.
 

Michał Pustoła
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IMPERIUM
 

To zależy, co przodkowie po sobie zostawią.
Ci mniejsi nawet mają większe szanse,

Bo jeśli ich cesarskie pięści na starcie nie zdławią,
Na moment właściwy czekają uparcie.

 
Do zguby prowadzi jedynie sukces.

Na szczycie góry cel kampanii.
Odsłonięty możesz się bronić,

W końcu zrzucą cię twoi kompani.
 

Nie doceniłem przeciwnika.
Poradnik porażki czytałem zawzięcie.

Im więcej wiem, tym więcej sensu znika,
Choć chce mi się walczyć, tracę zacięcie.

 
Czas na wyprawę ruszać.
Mam długi do spłacenia.

Tyle głów do stracenia,
Więc może warto upaść.

 
Nie wstawać do właściwej chwili,

Gdy wzrok ze szczytu góry odwrócą.
Lizać rany co już się zagoiły.

W końcu i tak kiedyś na nowo powrócą.
 

Będę oblegał, wezmę głodem,
Odbiorę zimne serce.

Albo wyjdzie na zewnątrz, albo zemrze
W swoim forcie 

Zamknięta.

Gdy wzrok ze szczy
Lizać rany c

W końcu i tak kiedyś n

Będę oblegał
Odb

Albo wywyw jyjy dzie na zewną

Michał Pustoła



 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
 
spokojna pieśń wieczorna
zostawiam Ci 
w dłoniach 
myśli
o Santiago de Compostela
i Caravaggio
miękko zasypiam Ci na piersiach
wypuszczając z ramion
hiszpańsko-włoskie sny
i kamienice w Lublinie
i pędzel z omdlałej ręki
zostawiam ci strach
i miłość
uśmiechy pełne światła
i ludzkie cierpienie
gdy we szpitalach
ze zmęczenia
brakuje już
łez
i słone bukłaki
gdy siedzę późno wieczorem
i zamiast snu płaczę
i gdzie jesteś gdy...?
a Ty
Jesteś tym który 
Jest
Miłość na zawsze

m

Sonia Płoska



 
 
szlak gdzieś niknie
ale nie znika jest 
cały czas 
idę się spinam
mijam pomijam
walczę wyrzucam 
chwasty
przyjmuje utulam 
oddaje biorę
sosny sasanki zawilce 
zawile 
prostuję
idę 
gubię i szukam
znajduję serce 
uśmiecham serdecznie
idę się spinam
mijam pomijam
walczę odrzucam
 

przyjmuję utulam
upadam i ranię
w ciernie
bolą nogi i ręce
i tętno? nie! płaczę i wstaję
nigdy sama…
idę się spinam i już tylko mchy
i skalnice
i człowiek co szedł i idzie
i inni ważni ludzie
szczytu  tutaj brak
szczytu tutaj nie ma…!
bo jestem już gdzie indziej
u Pana Boga w mieszkaniu
u Pasterza
co mnie barana
niósł
i podnosił aby nieść dalej

WIECZNIE

Sonia Płoska
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Biała skóra i czerwone usta 
Przykrywa ją zdobny całun i chusta 

Szkłem otoczona 
We śnie pogrążona 

Taka bezpieczna i taka szczęśliwa 
Wreszcie od trudu się wyzwoliła 

Wreszcie nie straszna jej zła macocha
 Już nikt nie usłyszy jak cicho szlocha

Nareszcie pogrąży się w słodkim niebycie 
Nareszcie nie będzie jej gniotło życie 

Tak piękna nie była od lat
Bo wreszcie nie szpeci jej strach 

Czy mogło być dla niej lepsze zakończenie? Wreszcie
była wolna to musi być jej przeznaczenie 

Za tyle cierpienia 
Doznać ukojenia  

Ale nie było jej dane to szczęście 
Przyjechał jej Syzyf oferując zamęście 

Wyrwał ją gwałtownie z objęć Morfeusza 
Posadził z tyłu konia i do zamku wyrusza

 Gdy wszyscy podziwiają królewicza wyczyny
Nikt nawet nie spyta o zdanie dziewczyny 

Więc ta pokornie przełyka gorycz 
I zaciskając zęby udaje księcia nową ładną zdobycz

 Biedna królewna głupia antyprzysługo
Teraz będą żyli razem długo

ŚNIEŻKA

Olga Bartnicka

24



 
 
Malutkie pandemiątko 
Niepokorne zwierzątko 
Głupiutcy ludzie 
Pracują w trudzie 
Nad szczepioneczką
Nad drogi ucieczką 
Zamykają oczka z przerażenia 
Bo się boją śmierci cienia 
Wystarczy taka malutka pandemia 
I już człowieczek pozbawiony tchnienia
I taka istota istnienia 
Że świat wymyśla jak pozbawić nas tchnienia 
Zaciskamy w pięści rączki
Bojąc się drobnej gorączki 
My odkrywcy kosmosiku 
Co talentów mamy bez liku 
A jednak z nas drobne robaczki
Które próbują zostawić po sobie znaczki 
To nic nie zmienia
Bo wystarczy pandemiątko
I już nas nie ma 

PANDEMIĄTKO

Olga Bartnicka
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***
Coś tak odległego przyszło już dziś
I choć ciężko, słowa pożegnania wyszepcze...  
 
Wiem, że widzisz już 
wspomnień kurz. 
I czujesz jeszcze 
to powietrze. 
I słyszysz 
ostatnie szepty słów.  
 
Idę ścieżką marzeń, poprowadź 
jeszcze chwilę mnie za rękę...
  
I uwierzcie, że kilka wspomnień 
Przyjdzie do nas w snach 
Gdy tęsknoty kiedyś
Pojawi się ślad 
 
A na zawsze 
Dostałeś
Wiary dar
Rozumu ślad 
Miłości pył  
 
A czas pożegnania 
przyszedł już dziś...  
 
I wiesz, że możesz 
wrócić tu, kiedy tylko chcesz. 
Za progiem czekają na Ciebie 
pomocne dłonie i serca...
 

Klaudia Karpińska
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