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Oj, cosik mi się zdaje….. 

 

Gdy tak patrzę sobie z góry na te lata co minęły,  

Na lotnisko i osoby, co się na nim przewinęły, 

Różne myśli mnie nachodzą, choć z perspektywy lat, 

Nie powinno zaskakiwać, jaki dziwny jest ten świat. 

 

Aeroklub Podkarpacki  stronę WWW ma jak potrzeba,  

Każdy może coś napisać bez cenzury, nie dla chleba. 

Tu  w zakładce „drążkiem piórem” jeden autor wciąż króluje,   

Ma  nazwisko zagraniczne, nikt mu w tym nie dorównuje.  

 

Przeszedł różne losów drogi, lecz by twórczość pozostała 

Zawsze było coś o władzy, która w tym czasie bywała. 

Było coś o instruktorach, lisach, antkach czy Urbanku,  

Zenku, Staszku i Henryku - nawet  Urząd dostał strzała. 

 

Nie zapomniał o  Puchatku, Cafe Mucha w jakiejś treści, 

Pećku, Grześku,  Jacku K.  w rymowanej opowieści.  

Trudno by wymieniać wszystkich „drążkiem piórem” wymienionych,  

Mnóstwo  było różnych osób w taki sposób wyróżnionych.  

 

Lecz minęło latek kilka, nowy Zarząd zaczął działać,  

Zaś wieszcz rodem aż z Przemyśla ucichł no i przestał pisać. 

Trochę brak jest nowych wierszy o tym co się dzisiaj dzieje,  

Rodzi zatem się pytanie, czy Mu pióro nie rdzewieje? 

 

Czyż  on sam nie czeka na to,  by o nim było pisane, 

Wszak tematów nie  brakuje, nie wiem co jest tutaj  grane, 

Czyżby władza była nie ta, czy też muza się nie  stara,  

I komórek nie pobudza co ruszają „drążkiem”  z rana?  

 

Już minęły czasy stare, bębny brzmiące  jak tam tamy, 

Lecz wspominać nie ma czego i już ich nie pamiętamy. 

Zamiast siedzieć w Bezmiechowej i wyglądać czy coś wieje, 

Zasiądź z nami w Reaktorze, zawsze ktoś Ci coś naleje. 
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Tu dygresja dla Waćpana, jeśli bardzo dbasz o zdrowie, 

Zrobimy to w tajemnicy, jak chcesz, to się nikt nie dowie: 

Bo narządy co filtrują są  już tak skonstruowane, 

Kiedy jeden nie pracuje, drugi daje sobie radę.  

 

Czas powrócić do pisania, wszyscy zgodni są w tej rzeczy, 

Nie ma takich co przeciwni, i nikt temu nie zaprzeczy. 

Choć być może będzie taki który rymem coś naskrobie, 

Nie wiem czy tak dobrze zna historię i dorówna właśnie Tobie. 

 

Gdy nie będziesz chciał „piórkować” wtedy „drążka” użyczymy 

Lecz gdy i to nie pomoże, nową muzę Ci sprawimy. 

Pewnie Cię nie pobijemy,  bo to jeszcze  długa droga, 

Lecz by chociaż Ci dorównać  założymy wtedy „bloga”. 

 

Czas zakończyć te bazgroły  i przechodzić do  puenty, 

Wszystko to co napisane  było  dla Twojej zachęty, 

W rzeczy samej chłopem jestem, chłop więc dla mnie nie radocha, 

Lecz wyrażę pogląd wszystkich, że lubimy Marka Włocha.  
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