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JESZCZE SIĘ SPOTKAMY 
Pamięci Daniela Wilkosza i Andrzeja Śliwy  

z Zielonego Szczepu 27 KDH (1996) 
 

Nie spotkamy się nigdy  
Na kambeku w Paryżu, 
W Smardzewicach, Skowronkach,  
Rzekach, Wieprzcu, Kolbarku... 
Nie usiądziemy  
Razem przy ognisku, 
Nie zaśpiewamy... 
Umilkł dźwięk gitary.  

 
Nie spotkamy się nigdy  
Przy brydżowym stoliku, 
Nie rozegramy kolejnego robra. 
Gra skończona znienacka, 
W pół przerwana rozmowa, 
Nieudana rekontra... 
I... bez dwóch w tym rozdaniu. 

Lecz spotkamy się kiedyś  
Z tamtej strony obłoków, 
Stara wiara na zbiórce  
Stawi się niezawodnie! 
I zaśpiewamy znowu: 
Dobrze nam tu mija czas..., 
Choć z nim nie wygramy ostatniego szlema. 

 
 

LEKCJA GEOMETRII 
Los – geometra niestrudzony, 
Wszystkim odmierza, niczym cieśla, 
Wektory życia.  

Z każdej strony 
Sam skrupulatnie je wykreśla 
Na osi czasu. 

W dzień urodzin 
Stawia punkt pierwszy, skrzętnie liczy, 
Gdzie dać ostatni, lecz zawodzi 
Niesprawiedliwy ów mierniczy. 

I nikt przewidzieć nie jest w stanie, 
Czy jego linia jest szczęśliwa? 
Dłuższy odcinek – to wybraniec, 
Inny – znienacka się urywa. 

Koniec wektora – życia koniec. 
A dalej? 
Przecież nas uczono, 
Że można iść po tamtej stronie 
Tą samą prostą w nieskończoność. 
 

7 kwietnia 1986 roku                                
 
Wyróżnienie w konkursie poetyckim Tylko jeden wiersz, organizowanym przez redakcję tygodnika PASMO (maj 1994 roku). 

 

 
LAST STATION 

 
Londyn, 7 lipca 2005 roku 

- Pani od dawna w Londynie? 
  Taka znajoma twarz... 
- Pół roku. Po egzaminie 
  Tutaj odbywam staż. 
 
- Teraz się spieszę na dyżur. 
  Na pewno zostanę dłużej! 
- Ja spędzę weekend w Paryżu! 
  Mój chłopak lubi podróże. 

- Ja też się cieszę ogromnie! 
- Doprawdy, co za spotkanie! 
- Córka przyjeżdża dziś do mnie! 
  Właśnie kupiłam coś dla niej. 
 
Czasami sprzyja nam los! 
Świat się wydaje piękniejszy. 
Aż nagle mijasz King’s Cross... 
I Russel Square... - your last station.

 
W zamachu terrorystycznym w londyńskim metrze pomiędzy stacjami Kings Cross i Russel Square zginęły 3 Polki:  

Anna Brandt (lat 43) z Torunia, Karolina Glück (lat 29) z Chorzowa, Monika Suchocka (lat 23) z Dąbrówki Malborskiej. 
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