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Wiele tygodni przygotowań, sporów 
i stresu. Aż nadeszła ta wyczekiwana sobota 
23 stycznia! 

Wszystko rozpoczęło się o godzinie 20:00. 
Piękne suknie i eleganckie garnitury robiły 
niesamowite wrażenie na uczestnikach i zapro-
szonych gościach. 

Bal studniówkowy stał się przepięknym 
wspomnieniem, do którego każdy abiturient 
naszej szkoły będzie chętnie wracał po latach. 
Wszyscy świetnie się bawili, mowa tu nie tylko 
o uczniach ale również o nauczycielach.  

Tegoroczny bal odbył się w sali bankie-
towej „Arka” w Smaszkowie. 

Anna Andrzejak (4H) 
 

Bal rozpoczął się tradycyjnym polonezem 
odtańczonym przez tegorocznych maturzystów. Po 
polonezie głos zabrała pani dyrektor Magdalena 
Marciniak oraz prezydent miasta Sieradza pan Paweł 
Osiewała. Następnie uczniowie wręczyli nauczycielom 
kwiaty w dowód wdzięczności za zaangażowanie i trud 
włożony w naszą czteroletnią edukację. 

Nadszedł czas na pierwszy posiłek, a po nim zaczęły 
się gorące rozmowy i szalone tańce. Bal studniówkowy 
uwiecznił na fotografiach pan Tomasz Jurewicz. Za 
oprawę muzyczną odpowiadał DJ Czapski. Podczas balu  

 
czekała na nas także niespodzianka: pokaz Sieradzkiego 
Bractwa Rycerskiego. Panowie w zbrojach zaprezentowali
sposób walki rycerzy oraz organizowali konkursy. 

Bal zakończył się o 5 rano. Mieliśmy okazję 
zresetować się i powspominać wspólne lata spędzone 
w szkole. Teraz czas skupić się na nauce, bo do matury 
z dnia na dzień coraz bliżej.  

Natalia Marchewa (4G)
 

Opinie na temat „niespodzianki dla uczniów" są 
podzielone. Większość klasy uznała, że mogłaby być
bardziej interesująca. Muzyka była zróżnicowana, mogli
się przy niej bawić zarówno nauczyciele jak i uczniowie. 
Jedzenie było smaczne i podawane przez profesjonalną
obsługę. Klasa 4D bawiła się świetnie do samego końca. 

Zadowoleni choć trochę zmęczeni wróciliśmy do 
domów, a kilka godzin później wróciliśmy ponownie na
„poprawiny” studniówki. 

Marta Klucha (4D)
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PAN PROF. MARCIN ŚWINIARSKI I JEGO PRZYGODA Z FOTOGRAFIĄ 
 

„Kurier Zamkowy”:  Jak rozpoczęła się przygoda Pana Profesora z fotografią? 
P. Prof. Marcin Świniarski: Fotografowaniem zajmował się mój ojciec. W podstawówce otrzymałem pierwszy 
aparat w prezencie od dziadka. Była to „Vilia”. Później dostałem „Practicę”. I tak rozpoczęła się moja przygoda 
z fotografią. 
„K.Z.”: Jakim sprzętem się Pan posługuje? 
M.Ś.: W swych pracach wykorzystuję lustrzankę „Pentax” i „Practicę”. Posługuję się również kompleksem lustrzanek 
„Minolt”, XIX-wiecznym „Kodakiem”, „Tachicarą”, „Globiką” 13x18 cm” (wielkoformatowym). Staram się używać 
kamer, a nie aparatów. Do celów „dowodowych” używam szkła w moim prymitywnym, starym Smartfonie. Problem 
w tym, że obrazy z niego uzyskiwane nie nadają się do powiększeń fotograficznych na papierze. Używam też 
aparatów „z kominkami”. To „Mamiya 645”. Używam takiego sprzętu, do którego da się podpiąć szkło i obiektywy 
o odpowiedniej plastyce i jasności obrazu. Jest to dla mnie ważne. 
„K.Z.”: Jakie techniki wykorzystuje Pan tworząc swoje prace? 
M.Ś.: Aktualnie używam czterech technik. 

Gumę chromianową – dlatego, że jest techniką indywidualną. Każda odbitka jest unikatowa, przypomina 
skrzyżowanie malarskich technik typu akwarela z fotografią. Ta technika posiada cenną zaletę: odbitki są bardzo 
trwałe. 

Cyjanotypię – czyli niebieskie obrazy, również technika indywidualna. Daje nieprzewidywalne efekty. Każda 
odbitka może być inaczej naświetlana. 

Odbitki barytowe – ponieważ się na nich wychowałem 
Odbitki cyfrowe – wykorzystuję głównie wtedy, gdy potrzebne jest duże powiększenie i jasny kolor. 
Bardzo ważne jest aby fotograf obserwował światło, które w kadrze tworzy obraz. Aparat i technika nie mają 

znaczenia. 
„K.Z.”: Co Pan sądzi o fotografii czarnobiałej? Czy w ten sposób chce Pan jakoś siebie wyrazić? 
M.Ś.: W fotografii czarnobiałej nie przeszkadza mi kolorystyka. Według mnie lepiej ukazuje światło i zasady jakie 
powinno się stosować. Nie da się oddać pewnych zdjęć w dobie dzisiejszej fotografii kolorowej. Każde zdjęcie to 
własny sposób wyrażenia siebie. Niektóre prace będą lepsze w gumie, z kolei inne w fotografii kolorowej. Każdy 
twórca poprzez swą twórczość wyraża siebie. 
„K.Z.”: Czy zdarzyło się Panu usłyszeć konstruktywną krytykę na temat wykonywanych prac? 
M.Ś.: Krytykę usłyszałem wielokrotnie od ludzi oraz od moich „Mistrzów”. Nie cierpię gdy ktoś mówi, że zdjęcie mu 
się podoba lub nie i nie potrafi przedstawić ku temu argumentów. 
„K.Z.”: Jakie wyróżnienie było dla Pana najważniejsze, sprawiło największą satysfakcję? 
M.Ś.: Mam nadzieję, że w końcu wykonam fotografię, z której będę naprawdę zadowolony. 
„K.Z.”: Co jest dla Pana inspiracją? 
M.Ś.: Inspiracji szukam cały czas. Są to mistrzowskie albumy fotograficzne, wystawy fotografii, malarstwa, nawet 
muzyka. Całe życie uczymy się – i ja całe czas szukam inspiracji. 
„K.Z.”: Kto jest Pana „Mistrzem”? 
M.Ś.: Wymieniać mogę długo: E. Hartwig, Z. Wolter, T. Hanneman, fotograficy agencji „Magnum”, ale także wielcy 
malarze. 
„K.Z.”: Czy były jakieś zabawne zdarzenia? 
M.Ś.: Często się zdarzają zabawne zdarzenia jak się posługuje kamerą fotograficzną. Raz byłem z targu 
„wyproszony”, bo fotografowałem dla pewnego Urzędu Miasta, lecz sprzedawcy na targu nie chcieli. Innym razem, 
w parku narodowym na Węgrzech, wraz z kolegami musiałem pozować do zdjęć, ponieważ ktoś nas wypatrzył na 
zdjęciu w gazecie, a potem zobaczył „na żywo”. Także wyjazdy na plenery fotograficzne są pełne zabawnych zdarzeń, 
ale… 
„K.Z.”: Czy ma Pan jakieś inne szczególne zainteresowania? 
M.Ś.: Fotografika jest jedną z dziedzin, którymi się interesuję. 
„K.Z.”: Jak udaje się Panu znaleźć czas na realizowanie swoich pasji? 
M.Ś.: Każdy z nas ma taki sam czas w ciągu dnia. Jedni pracują ileś godzin, inni się uczą – też ileś godzin. Człowiek 
musi znaleźć sobie czas. Wystarczy kilka, kilkanaście minut w ciągu dnia na swoje pasje. Fotografika to taką 
dziedziną, gdzie jak się ma jakąś kamerę fotograficzną, ty tylko trzeba umieć obserwować. To jest ważne. 
„K.Z.”: Jakieś rady dla początkujących fotografów?... 
M.Ś.: Po pierwsze – wykonywać fotografie. Po drugie – robić odbitki na papierze – obojętnie w jakiej technologii. Po 
trzecie – odwiedzać wystawy i oglądać prace mistrzów. 
„K.Z.”: Dziękujemy za rozmowę. 

Z panem prof. Marcinem Świniarskim  
rozmawiała Natalia Przybyłek (3G) 
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JASEŁKA – 22 XII 2015 
Fot. Emilia Salamon 

 

 

SZKOLNE OLIMPIADY 
  

W poniedziałek 11 I w okręgowym etapie 
Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu, który odbył 
się w Tomaszowie Mazowieckim wzięły udział Faustyna 
Sanocka i Sylwia Ziętek (2G). 

4 XI 2015 r. w szkolnym etapie Olimpiady Wiedzy 
Ekonomicznej wzięło udział 11 uczniów. Do etapu 
okręgowego, który odbył się 8 I 2016 r. w Łodzi, 
zakwalifikowała się Wioletta Obała (4D). Czekamy na 
wyniki. 

W szkolnym etapie I Olimpiady Wiedzy 
i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, który odbył 
się w grudniu 2015 r., wzięło udział 20 uczniów. Do 
etapu okręgowego zakwalifikowali się: Agnieszka 
Olejniczak, Aleksandra Wlazły (3D), Klaudia 
Wierzbicka, Justyna Wlazło i Błażej Szadkowski (2D). 
Drugi etap tej olimpiady odbędzie się 9 III w Koninie. 

Do szkolnego etapu Konkursu o podatkach, którego 
organizatorem jest Wydział prawa i administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego, przystąpiły: Jesika Katarzy-
niak, Aleksandra Wlazły (3D) i Justyna Wlazło (2D). 
Czekamy na wyniki. 
 

Gratulujemy Łukaszowi Trzcińskiemu (2a) zajęcia 
drugiego miejsca w zawodach kajakarskich o „Błękitną 
wstęgę Odry” na 3000 metrów w Opolu. Łukasz 
otrzymał srebrny medal zespołowy „K4”. 

Trenerem Łukasza jest pan Piotr Szymala 
z Kajakowego Klubu Sportowego w Sieradzu. 
 

KOMUNIKATY 
 

W ramach działalności Ekopracowni zorganizowano 
dla uczniów naszej szkoły konkurs – „Ekopomysł na 
odpady”. Konkurs polegał na zaprojektowaniu 
i wykonaniu przedmiotu z odpadów np. plastikowych 
butelek, pojemników, słoików, nakrętek, puszek lub 

innych surowców wtórnych. Pierwsze miejsce 
w konkursie zajęła Ewelina Gruda (1G) za wykonanie 
pięknie zdobionych motywami świątecznymi lampionów. 
Prace konkursowe można oglądać jeszcze przez około 
miesiąc na wystawie w Ekopracowni. 

Od początku stycznia w bibliotece szkolnej można 
zapoznać się z wystawą okolicznościową poświęconą 
życiu i twórczości Adama Mickiewicza. 

Na czwartek 14 I zostały zaplanowane spotkania 
z rodzicami. 

W dniach 14, 15, 20 i 21 I odbyły się egzaminy 
potwierdzające kwalifikacje zarodowe. 

W poniedziałek 18 I został przeprowadzony próbny 
egzamin maturalny z języka polskiego. 

W środę 20 I w teatrze miejskim, w miejskich 
obchodach Dnia judaizmu wzięli udział uczniowie 
z klasy 1L i 4 L pod opieką p. dyr. M. Marciniak 
i p. prof. W. Grzesiaka. 

W poniedziałek 1 II w godz. 9-12 w sali 112 została 
przeprowadzona kolejna już akcja krwiodawstwa. Krew 
oddało 24 uczniów. 

W poniedziałek 1 II na Tango S. Mrożka, w wy-
konaniu aktorów Teatru Ludowego z Krakowa, do teatru 
miejskiego udały się klasy 1L, 3L i 4H pod opieką 
p. prof. S. Dęgi. 

Również w ten poniedziałek klasa 2L pod opieką 
p. prof. A. Jabłońskiej i S. Smorawskiej pojechała na 
wycieczkę przedmiotową do Kalisza. Uczniowie 
interesowali się logistyką centrum handlowego  i reklamą 
wystawienniczą. Ponadto w kinie „Helios” wraz 
z opiekunami obejrzeli filmy: Pitbul. Nowe porządki, The 
boy i Narodziny legendy. 
 

Piąty w roku szkolnym 2015/2016 numer „Kuriera 
Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: Anna Andrzejak 
(4H), Natalia Marchewa (4G), Marta Klucha (4D), Natalia Przybyłek 
(3G), Justyna Wlazło (2D), Kinga Owczarek (3b), Patrycja Ozdoba 
(1a), Patrycja Pawlak (1L), Kinga Salamon (1L)  i  Emilia  Salamon 
(3L; fot.) pod opieką p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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SIERADZKIE KOŚCIOŁY 
 

W piątek 4 XII 2015 r. klasa IL wraz z p. prof. Januszem Ziarnikiem i  p. prof. Jackiem Gruszką wybrała się na  
wycieczkę krajoznawczą w celu poznania historii sieradzkich kościołów. Pierwszym miejscem, w którym się 
zatrzymaliśmy był rynek praski (fot. po lewej stronie). Kolejnym punktem wycieczki było Wzgórze Zamkowe, na 
którym zobaczyliśmy obrys fundamentu kaplicy z XIII wieku (fot. po prawej stronie). 
 

  

 
Następnym miejscem, które zwiedzaliśmy był kościół p.w. Wszystkich Świętych (fara) w stylu gotyckim (na 

zewnątrz) i barokowym (w środku). Zobaczyliśmy tam odrzwia zamku sieradzkiego oraz pomnik poświęcony ofiarom 
katastrofy smoleńskiej z 2010 r. 
 

   
Ostatnim miejscem, do którego się udaliśmy był kościół świętego Stanisława – pierwszy kościół świętego 

Stanisława w Polsce zbudowany w stylu barokowym. Przy kościele znajduje się klasztor Sióstr Urszulanek (Szarytek). 
Wycieczka odbyła się w ramach przygotowań do konkursu krajoznawczego organizowanego co roku przez 

szkolne koło turystyczno-krajoznawcze. 
Kinga Salamon & Patrycja Pawlak (1L); 

fot. Kinga Salamon 
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KĄCIK KULINARNY PATRYCJI OZDOBY 
 

Dania postne 
 

Zupa borowikowa 
 
Składniki: 
• 350-400 g mrożonych borowików 
• 5 ziaren ziela angielskiego 

• 2 liście laurowe 
• 1 pęczek natki pietruszki 

• 1/2 szklanki śmietany min. 18% 
• 1 łyżka mąki pszennej 

• sól, pieprz 
• 1 cebula 

 
Przygotowanie: 

Dzień wcześniej grzyby rozmroź. Rozmrożone pokrój w plastry, zalej zimną wodą, dodaj przekrojoną na pół 
cebulę, liście laurowe i ziele angielskie. Zagotuj i odstaw. Wyjmij przyprawy i cebulę. Doprowadź zupę do wrzenia i 
zagęść rozmieszaną w śmietanie mąką. Dopraw do smaku solą i pieprzem. Posyp posiekaną natką pietruszki. 
 

Sałatka śledziowa 
 
Składniki: 
• 4 podwójne marynowane płaty śledziowe 
• 6 dużych ogórków kiszonych 

• 2 jabłka 
• 2 cebule 

• pół pora 
• majonez 

 
Przygotowanie: 

Śledzie pokroić w paski. Jabłko obrać i pokroić w kostkę, ogórki i cebulę też w kostkę. Por przekroić na pół 
i pokroić cieniutko. Wszystko razem wymieszać, dodać majonez i ponownie wymieszać. Sól i pieprz do smaku. 
 

Śledzie po cygańsku 
 
Składniki: 
• 1/2 kg śledzi matiasów 
• 4 ogórki konserwowe 
• kawałek białej części pora 

• 1 duża cebula 
• 5 łyżek ketchupu 
• 1 łyżka musztardy 

• 4 łyżki oleju 
• papryka ostra i słodka 
• 1/2 łyżeczki cukru 

• pieprz 
• 2 ząbki czosnku 

 
Przygotowanie: 

Śledzie dobrze wymoczyć i wypłukać. Następnie pokroić je w grubszą kostkę. Ogórki i cebulę pokroić w drobną 
kostkę, a por w krążki. Wszystko razem wymieszać. Teraz przygotować sos mieszając cukier, papryki, pieprz oraz na 
przemian dodając ketchup, musztardę i olej. Pamiętać o mieszaniu, żeby sos się nie rozwarstwił. Na końcu dodać 
czosnek przeciśnięty przez praskę. Do śledzi wlać sos, wymieszać i odstawić do lodówki najlepiej na dzień lub dwa. 
 

Śledź z jabłkiem w śmietanie 
 
Składniki: 

• 6 matiasów 
• 2 cebule 

• 1 jabłko 
• 1 szklanka śmietany 

• sok z cytryny 
• sól, cukier, pieprz 

 
Przygotowanie: 

Śledzie moczymy kilka godzin w wodzie lub mleku. Kroimy w paski, skrapiamy sokiem z cytryny. Jabłko 
obieramy ze skórki i ścieramy na tarce o dużych oczkach. Cebulę kroimy w kostkę, oprószamy solą i cukrem. Na 
półmisek przekładamy śledzie, a na nie jabłko i cebulę. Śmietanę doprawiamy solą, pieprzem i cukrem i polewamy nią 
śledzie. Wkładamy do lodówki na kilka godzin, by składniki się "przegryzły". 
 

Śledź w oleju 
 
Składniki: 1/2 kg filetów śledziowych, 2 duże cebule, świeżo mielony pieprz czarny, olej słonecznikowy. 
Sposób przygotowania: 

Śledzie wymoczyć w zimnej wodzie przez około godzinę. Pokroić w poprzek na paski szerokości ok. 1,5cm. 
Cebule drobno posiekać. W misce układać naprzemiennie warstwami kawałki śledzi i posiekaną cebulę. Na wierzchu 
powinna być cebula. Wszystko zalać olejem i odstawić do lodówki na kilka godzin. 
 

Smacznego !!! 
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WROCŁAWSKA NAGRODA POETYCKA „ANGELUS SILESIUS” 
 

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius jest wyróżnieniem i promocją najważniejszych dzieł  
i twórców polskiej poezji. Nagroda fundowana jest przez miasto Wrocław, a jej nazwa pochodzi od Angelusa 
Silesiusa, barokowego poety. 

Nagroda przyznawana jest corocznie w trzech kategoriach: za całokształt twórczości, książka roku i debiut 
roku. 

Do danej edycji Nagrody można zgłaszać pierwsze wydania książek, które ukazały się pomiędzy  
1 stycznia a 31 grudnia. 

 
Nagrodę stanowią: 

1) statuetka SILESIUS 
2) czek na kwotę: 

•  100 000 PLN za całokształt 
•  50 000 PLN za książkę roku 
•  20 000 PLN za debiut roku 

Nagrodę za rok 2015 odebrali: 
a) w kategorii „Książka roku” – Marcin Sendecki za książkę Przedmiar robót 
b) w kategorii „Debiut roku” – Michał Książek za książkę Nauka o ptakach 
c) za całokształt twórczości – Jacek Podsiadło 

 
Nie sposób nie wspomnieć, że laureat w kategorii „Debiut roku” – Michał Książek – pochodzi z okolic 

Sieradza. 
Michał Książek urodził się w 1978 roku w Oraczewie koło 

Sieradza. Jest poetą, reportażystą, kulturoznawcą i ornitologiem. 
Publikował m. in. w „Polityce”, „Lesie Polskim”, „Twórczości”. 
Był nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia 2014 w kategorii 
eseistyka za książkę pt. Jakuck. Słownik miejsca. Za książkę 
Nauka o ptakach był również nominowany do Nagrody 
Literackiej Nike 2015 oraz do nagrody w XI Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim „Złoty Środek Poezji" 2015 na najlepszą 
debiutancką książkę poetycką roku 2014. 

Statuetkę Silesiusa wykonał wrocławski rzeźbiarz Michał 
Staszczak. 

Przyg. Justyna Wlazło (2D) 
 
Rok z książką: 
 

Maria Kuncewiczowa: Cudzoziemka 
 

Powieść Marii Kuncewiczowej opowiada o Róży 
Żabczyńskiej, która jest kobietą niespełnioną, 
nieszczęśliwą oraz negatywie nastawioną do swoich 
przeżyć. Odbija się to zarówno na niej samej, jak i na 
osobach z jej bliskiego otoczenia. Mimo upływu lat nie 
potrafi się pozbyć poczucia wyobcowania. 

Książka była inspirowana przeżyciami autorki. 
Kuncewiczowa nie ukrywała, że Róża miała wiele 
podobieństw do jej zmarłej matki. Według mnie 
bohaterka pokazuje swoje dwie tożsamości, za które 
możemy ją cenić lub nienawidzić. Nie będę ukrywać, że 
przez dłuższą część powieści nie polubiłam tej kobiety. 
Nie zawsze muszę lubić bohaterów, ale niestety zostały 
przekroczone granice mojej akceptacji. Później jednak 
zaczynałam poznawać przyczyny takiego zachowania, 
więc teraz mogę ją zrozumieć. Wtedy patrzy się na nią 
zupełnie z innej strony, ponieważ poznajemy źródła jej 
nieszczęścia. Ciągłe wracanie wspomnieniami do 
młodości odbija się negatywnie na stosunkach Róży z 
ludźmi oraz na jeszcze trudniejszych relacjach z własną 
przeszłością. Akcja utworu rozgrywa się w ciągu  

jednego dnia, jednak wspomnienia rozciągają się na  
kilkadziesiąt lat. 

Róża przybyła do Polski z Rosji. Tam zostawiła 
wszystko, co było dla niej ważne. Miłość swego życia 
i szkołę muzyczną. W Polsce wyszła za mąż za syna 
burmistrza, Adama. Jednak wciąż była z życia 
niezadowolona. Kochała jedynie muzykę i uważała, że 
tylko jej warto poświęcać uwagę. Największym 
problemem Róży było to, że wszędzie czuła się 
cudzoziemką, nie umiała cieszyć się życiem oraz czerpać 
z niego radości. Nawet rosyjski akcent miał wpływ na jej 
zachowanie. U kresu swoich dni bohaterka doznała 
olśnienia i zrozumiała swój błąd. Postanowiła pogodzić 
się z losem oraz rodziną. Umiera pogodzona ze sobą 
i najbliższymi. 

Uważam, że na wybaczanie sobie win nigdy nie jest 
za późno. Trzeba znać granicę, aby poprzez wręcz 
chorobliwe wracanie do przeszłości oraz negatywne 
emocje z tym związane nie stracić tego, co dla nas jest 
cenne i przestać żyć tym co było, choć jest to trudne. 

Kinga Owczarek (3b)
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WIERSZE O MIŁOŚCI 
 

Wiersze Mateusza Łyszczarza (2c) 
 

Siła gór 
  
Siłą tej miłości jesteś ty, 
bo to ty rozjaśniasz mi 
drogę na szczyt góry 
na której powiem ci 
proste „Kocham cię”. 

Chwila 
  
Pamiętam chwile wspólnej zabawy,  
a teraz bolesnej radości. 
Wtedy była przyjaźń 
teraz jest miłość. 

 
Wiersze Mai Grabarczyk (absolwentka 4H) 

 
Zakochana 

  
Zakochana bujam w obłokach, 
marząc o Twoich ustach, ramionach, oczach. 

Zakochana taka jestem, 
Nie ma co dłużej się temu opierać. 
Zakochana do szaleństwa nie dostrzegam 

już świata. 
Jesteś tylko Ty. 

Jest już tylko miłość. 
Zakochana jestem, 

tak mi się wydaje. 
Tylko to tłumaczy motyle w brzuchu, 
Gorycz rozczarowania, gdy nie ma Cię na 
Facebooku. 

Po prostu kocham, 
Choć nie wiem, jak to się stało. 

Kocham. 
 

Jedno 
  
Gdy spadniesz w przepaść, 

Skoczę za Tobą. 
Dogonię Cię w przestrzeni czasu i powietrza, 
Jeśli pójdziesz tamtą drogą 

Zasłonię przed ciosem 
Lub otulę czule. 

Zasnę przy Tobie, 
Gdy Ty w sen odpłyniesz. 

Pójdę za Tobą, choćby na skraj świata. 
Gdy oczy Twe zgasną, 

Zgasnę i Ja, 
Bo Ja jestem Twoją częścią, 

Ty mej duszy kawałkiem. 
Jedno kiedyś, nim jeszcze powstał świat. 
Jedno teraz, gdy odnalazłam Twój ślad. 
Jedno w przyszłości, bo inaczej nie można 

Trwać. 
Jedno w wieczności, 

Jeśli los tak da. 

 Upojenie 
  
Upajam się miłością, jak 

najlepszym trunkiem. 
Sączę powoli, ledwie usta mocząc, 

by przyjemność trwała dłużej. 
By jej słodka woń rozpłynęła się w mych ustach 

Sprawiając zniewalające uczucie 
Szczęścia. 

I chcę więcej, dużo więcej. 
Uzależniam się jak alkoholik 

Dajcie mi miłości!!! 
Dajcie upojenia, które w krainę beztroski mnie 
zabiera, 
Które sprawia, że nic się nie liczy. 

Dajcie miłości!!! 
Mnie, jej niewolnikowi. 

  
Stroje miłości 

  
Często widuję Ją ubraną w czerwienie 
namiętności, 
Generalnie wieczorami, gdy zapominają się 
dorośli. 
Od wielkiego święta białą suknię zakłada, 

Że niby ona taka niewinna. 
Dużo częściej ją spotykam w szarościach 
samotności, 

Błękitach łez, czerniach żałości. 
Pomarańcze przystraja, gdy się buntuje. 
Gdy krzyczy: 

„DOŚĆ, JA CO INNEGO MÓWIĘ!!!” 
A czasem, 

Lecz tylko wtedy, gdy nikt jej nie widzi, stoi 
Całkiem naga, 

Ubrana w zakochania szaty. 
Taka piękna, delikatna, 

Idealna.

 


