
TO BYŁ MAJ... 
 

Taki maj jak tegoroczny już się nie 
powtórzy. Byliśmy świadkami przebiegu 
dwóch matur: powitaliśmy nową, pożeg-
naliśmy starą. Jeszcze nigdy w maju nie 
przepadło tyle dni nauki: 

5 V – egzamin maturalny z języka 
polskiego, 

10-11 V – egzamin dojrzałości z ję-
zyka polskiego i wybranego przedmiotu, 

17 V – egzamin maturalny z języka 
niemieckiego. 

Dodajmy do tego święta majowe 
(1-3 V) oraz Boże Ciało (26 V) i piątek po 
tym święcie (27 V). 

To nie wszystko. Nauczyciele w maju 
byli członkami komisji na egzaminie 
dojrzałości w naszej szkole, a także 
członkami komisji na egzaminie 
maturalnym w naszej bądź w innej 
sieradzkiej szkole ponadgimnazjalnej. Ile 
– tym razem – lekcji przepadło... 

Żegnaj stara maturo – witaj nowa! 
Żegnajcie absolwenci! 

A pozostali uczniowie? – tym razem 
więcej czasu poświęcają nauce w czerw-
cu, niż w latach poprzednich. 

Koniec roku szkolnego zbliża się 
wielkimi krokami...  

 

POŻEGNANIE W TEATRZE MIEJSKIM 
 

We wtorek 7 VI o godz. 1600 w Teatrze Miejskim pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów. 
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Parlamentu RP, Zarządu Powiatu, Zarządu Miasta, kuratorium, 
WSHE w Łodzi, a także dyrekcja naszej szkoły, nauczyciele, wychowawcy i rodzice. 

Choć maturzyści opuścili budynek teatru ze świadectwami i mnóstwem nagród, ze szkołą jeszcze się 
ostatecznie nie rozstali. 

W poniedziałek 
6 VI rozpoczęły się eg-
zaminy z przygotowa-
nia zawodowego – sko-
ńczą się 14 VI. 

Wręczenie dyplo-
mów uzyskania tytułu 
technika nastąpi w po-
niedziałek 20 VI o go-
dzinie 1400. 
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Wywiad z Anną Bratek 
maturzystką, byłą przewodniczącą samorządu szkolnego 

 
1. Jak długo byłaś przewodniczącą i co należało do Twoich obowiązków? 

– Przewodniczącą samorządu szkolnego byłam w roku szkolnym 2002/2003 oraz w roku 
2003/2004. Do moich obowiązków należało między innymi organizowanie zebrań, różnego rodzaju 
imprez szkolnych, akcji charytatywnych itp. 
2. Czy udało Ci się zrealizować wszystko to, co zamierzyłaś zrobić? 

– Hm...Trudno jest mi to oceniać, ponieważ nie będę obiektywną na tyle, ażeby odpowiedzieć 
na to pytanie. Starałam się robić wszystko jak najlepiej i dokładnie. 
3. Czy podobała się Ci się ta praca? A co najbardziej? 

– Tak, praca w samorządzie bardzo mi się podobała. Było to bardzo interesujące zajęcie. 
Najbardziej podobała mi się współpraca z gronem uczniowskim. 
4. Jak Ci się współpracowało z nauczycielami i uczniami? 

– Współpracę z nauczycielami wspominam bardzo dobrze. Zawsze byli otwarci i chętni 
do współpracy. Podobnie z uczniami – zawsze chętnie pomagali w różnych imprezach. 
5. Czy z jakiegoś powodu żałujesz, że zostałaś przewodniczącą? 

– Nie. Było dla mnie zaszczytem pełnienie tak ważnej funkcji w szkole. 
 
 

Wywiad z Kamilem Grzybem 
nowo wybranym przewodniczącym samorządu szkolnego 

 
1. Dlaczego brałeś udział w wyborach? 

– Chcę się sprawdzić, osiągnąć coś w życiu. By moje życie szarego, małego człowieczka 
w końcu się zmieniło. 
2. Czy jesteś zaskoczony wynikiem? Spodziewałeś się, że zajmiesz I miejsce? 

– Każda z 10 osób miała równe szanse. Nie spodziewałem się takiego wyniku, ale jestem z niego 
zadowolony. Zaskoczyło mnie to, lecz także sprawiło radość 
3. Czy nie boisz się tak wielkiego wyzwania? 

– Tylko głupi się nie boi. Jest to wielkie wyzwanie, ale kto nie ryzykuje, nie wygrywa. 
4. Czy masz już jakieś plany, co do swojej działalności? 

– Na pewno chciałbym wznowić działanie wolontariatu, szczęśliwy numerek, muzykę w czasie 
długich przerw, a co dalej – to pomyślimy. 
5. Czy uważasz, że po wyborach możesz być bardziej rozpoznawalny? 

– Szczerze mówiąc, to dużo osób zna mnie w szkole i stąd tyle głosów (śmiech). Będąc 
przewodniczącym będę musiał być rozpoznawalny. 
6. Są problemy, które trudno załatwić. Jednak uczniowie mogą się domagać ich załatwienia. 
Jak sobie z tym poradzisz? 

– Jest to trudne pytanie, bo dopiero zaczynam. Będę starał się z całych sił nie zawieść kolegów 
i koleżanek oraz dbać o ich „interesy”. 

 

Wywiad z Anną Bratek i z Kamilem Grzybem  
przeprowadziły: Monika Bąk i Katarzyna Drewniak 
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W roku szkolnym 2004/05 szkołę ukończyły 172 osoby (kl. 5A –30, 5B – 30, 5C – 29, 5D – 29, 5H – 29, 
3H – 25). 

Do egzaminu dojrzałości przystąpiło 168 tegorocznych absolwentów (tj. 97,8 %) oraz 14 osób z lat 
poprzednich – łącznie 182 osoby. 
 

EGZAMIN PISEMNY 
 

Do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 168 osób. Zdało go 165 osób, tj. 98,2 % (w roku ubiegłym 
96,6 %). Egzaminu nie zdały 3 osoby: kl. 5D – 1, 5H – 1, 3H – 1. 

Średnia ocen wyniosła 2,99 (w roku ubiegłym 2,97). 
Do egzaminu z matematyki przystąpiło 89 osób. Wszyscy zdali. Średnia ocen wyniosła 4,3 (w roku 

ubiegłym 3,49). 
Do egzaminu z geografii przystąpiło 39 osób. Zdało 36 osób (tj. 92,3 %). Nie zdały 3 osoby: kl. 5A – 1, 

5H – 1, 3H – 1. Średnia ocen wyniosła 2,8 (w roku ubiegłym 3,14). 
Do egzaminu z historii przystąpiły 33 osoby (z kl. 5A, 5B, 5C, 5D, 5H). Wszyscy zdali. Średnia ocen 

wyniosła 3,2 (w roku ubiegłym 3,25). 
Do egzaminu z języka angielskiego przystąpiło 6 osób (z kl. 5A, 5C, 5D i 5H). Wszyscy zdali. Średnia 

ocen wyniosła 3,8 (w roku ubiegłym 5,0). 
Do egzaminu z języka rosyjskiego przystąpiła 1 osoba z kl. 3H. Zdała. Średnia ocen z egzaminu 

wyniosła 3,0 (w roku ubiegłym 4,0). 
 

EGZAMIN USTNY 
 

Do egzaminu ustnego przystąpiło 165 tegorocznych absolwentów (3 osoby nie zgłosiły się na egzamin). 
Do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 165 osób (w tym 8 osób było zwolnionych z egzaminu). 

Egzamin zdało 156 osób (93,9 %). Średnia ocen – 3,3 (w roku ubiegłym – 3,45). W kl. 5A – 3,4; w 5B – 3,8; 
w 5C – 3,6; w 5D – 3,1; w 5H – 3,2; w 3H – 2,7. 

Do egzaminu z języka angielskiego przystąpiło 18 osób z kl. 5A, 5B, 5C i 5D. Wszyscy zdali. Średnia 
ocen – 3,7 (w roku ubiegłym – 4,3).  

Do egzaminu z języka niemieckiego przystąpiło 6 osób z kl. 5A. Wszyscy zdali. Średnia ocen – 4,33 
(w roku ubiegłym 3,7). 

Do egzaminu z języka rosyjskiego przystąpiła 1 osoba z kl. 3H. Zdała. Średnia ocen – 4,0 (w roku 
ubiegłym 4,36). 

Do egzaminu z historii przystąpiły 24 osoby z kl. 5A, 5B, 5C, 5D, 5H. Zdały 22 osoby (91,6 %). Średnia 
ocen – 2,6 (w roku ubiegłym 3,6). 

Do egzaminu z geografii przystąpiło 41 osób (w tym 2 osoby zwolnione z egzaminu) z klas 5A, 5B, 5C, 
5H, 3H. Egzamin zdało 40 osób (97,6 %). Średnia ocen – 3,12 (w roku ubiegłym 3,1). 

Do egzaminu z matematyki przystąpiły 63 osoby (w tym 29 osób zwolnionych z egzaminu). Zdali 
wszyscy. Średnia ocen – 4,7 (w roku ubiegłym – 4,31). 

Do egzaminu z fizyki przystąpiła 1 osoba. Zdała. Średnia ocen – 5,0 (w roku ubiegłym 4,0). 
Do egzaminu z wiedzy o społeczeństwie przystąpiło 12 osób z kl. 5C, 5D, 5H, 3H (na egzamin nie 

zgłosiły się 2 osoby). Zdało 11 osób (91,6 %). Średnia ocen – 3,5 (w roku ubiegłym 3,0). 
 

OSTATNI HUMOR MATURALNY 
 

Druga wojna światowa rozpoczęła się w 1943 
roku i było to w XIX wieku. 

Krzyżacy byli to rycerze, którzy brali udział 
w wyprawach krzyżowych. 

Jerozolima to święte miasto położone w Polsce. 
Doktor Judym jest bohaterem opowiadania 

S. Żeromskiego pt. Doktor Piotr i kochał się 
w Justynie Bogutównie. 

Jasiek z Wesela zgubił złoty róg a trzeba było 
trąbnąć i nie trąbnął. 

W Bałtyku pływają filety. 
Kimalaje to państwo. 
W Polsce występują pławe gleby i mydy. 
Ciało płynne wewnętrzne znajduje się we wnęt-

rzu Ziemi. 
Miedzie występują w Polsce. 
Bałtyk wlewa się do rzek i staje się słońszy. 
Wrocław – był poszukiwany nad Bugiem. 
Chiny – były poszukiwane w Europie. 
W Bałtyku żyje świń morski (tzn. morświn). 
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KOMUNIKATY 
 

W tym roku mija setna rocznica 
urodzin Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego. Z tej okazji w gablotach na 
I piętrze od połowy maja mamy okazję 
zapoznać się z okolicznościową wystawą 
biblioteczną przygotowaną przez p. prof. 
Grzegorza. Brodackiego. Informujemy, 
że w obecnym roku szkolnym w przy-
gotowaniu wystaw panu profesorowi 
niestrudzenie pomagały Agnieszka 
Kłopotek i Malwina Nowicka (2E). 

 

W środę 25 V w bibliotece szkolnej odbył się 
konkurs czytelniczy pt. Zrozumieć świat dla klas 
zasadniczej szkoły zawodowej. Zwyciężyła 
Agnieszka Świniarska (1a). Kolejne miejsca zajęły: 
Cecylia Ciołek (2b) i Paulina Pawelec (2a). 

Gratulujemy!!! 
 

5 VII br. minie setna rocznica urodzin Arego 
Szternfelda, wybitnego uczonego pochodzącego 
z Sieradza, pioniera astronautyki. Z tej okazji 
uczniowie naszej szkoły zapoznali się z okolicznoś-
ciową wystawą w czytelni Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Sieradzu: 23 V – klasa 2E, 24 V – 
klasy 1D i 2F, 25 V – klasa 1B, 30 V – klasa 2B. 
Ponadto w dniu 24 V klasy 1A i 2C zwiedziły 

wystawę Ary Szternfeld – pionier 
kosmonautyki w Muzeum Okręgowym. 

W tegorocznych, uroczystych 
obchodach setnej rocznicy urodzin tego 
uczonego, które odbyły się w dniach 13-
15 maja,  wzięło udział wiele instytucji 
sieradzkich, wśród nich m. in. Urząd 
Miasta, Młodzieżowy Dom Kultury, 
Powiatowa Biblioteka Publiczna, 
Muzeum Okręgowe, Wyższa Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna, Spół-
dzielczy Dom Kultury SSM. 

 

1 czerwca minęła 90. rocznica urodzin ks. Jana 
Twardowskiego. Z tej okazji w dniach 1-30 VI 
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu 
można obejrzeć okolicznościową wystawę poświę-
coną życiu i twórczości tego poety. Z wystawą 
tą 9 VI zapoznała się klasa I E. 

W poniedziałek, 20 VI o godzinie 1220 klasy: 
III D, III E, III F spotkają się z przedstawicielem 
banku PEKAO SA. 

We wtorek 21 VI odbędzie się część teoretyczna 
egzaminu zawodowego uczniów klas drugich zasad-
niczej szkoły zawodowej w zawodzie sprzedawca. 
Część praktyczną zaplanowano na 22-30 VI. 

 
BRAWO MIT 205! 

 

Tadeusz Dębski, Marcin Skorupa i Dominik Zając pod kierunkiem p. prof. Marcina Świniarskiego zajęli 
II miejsce w konkursie na montaż filmu popularyzującego proekologiczne zachowania mieszkańców miasta. 
Konkurs został ogłoszony przez Urząd Miasta Sieradza. Wyniki konkursu ogłoszono 8 czerwca. 

Gratulujemy!!! 
 

BRAWO EMILIA, BRAWO GRZEGORZ ! 
 

Z przyjemnością informujemy, że nasi kucharze Emilia Pustelnik i Grzegorz Wojtkiewicz (2 b) zajęli 
IV miejsce w III (centralnym) etapie konkursu „Sprawny w zawodzie”, który przeprowadzono w Pleszewie 
17-20 V 2005. Konkurs ten został zorganizowany przez Komendę Główną OHP. 

 
KURIER SPORTOWY 

 

W Memoriale im. Leszka Śmiechowicza, który odbył się w Konopnicy 12 maja nasza męska sztafeta 
zajęła I miejsce. Skład drużyny: Marcin Kasprzak (1a), Piotr Nazarski (1B), Mateusz Adamski (1C), 
Mateusz Maj (1C), Marcin Żórawski (1C), Błażej Płaczek (1D), Dariusz Pryk (1D), Grzegorz Winiarek 
(2A), Błażej Owczarek (2B), Krzysztof Pęczkowski (2C).  

Drużyna ta wzięła udział w przełajowych biegach sztafetowych w Łodzi 18 maja, gdzie zajęła 
10 miejsce. 

W indywidualnych Mistrzostwach Juniorów w Lekkiej Atletyce, które odbyły się w Sieradzu 20 maja, 
przedstawiciele naszej szkoły zaprezentowali się następująco: 

Mateusz Adamski (1C) – II miejsce w skoku w dal, 
Grzegorz Winiarek (2A) – I miejsce w biegu na 3000 m, 
Marcin Kasprzak (1a) – III miejsce w biegu na 1500 m, 
Mateusz Krzewiński (2b) – III miejsce w pchnięciu kulą, 
sztafeta 4x100 m w składzie: Damian Kuligowski (2C), Piotr Nazarski (2B), Krzysztof Pęczkowski 

(2C) i Marcin Szczupak (2C) – IV miejsce.
Gratulujemy!!!
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„TEN FILM PISZE ŻYCIE” 
 

Od niedawna trwają prace przygotowawcze 
prowadzone przez klasę 1 A nad realizacją filmu. 
Uczniowie zachęceni powodzeniem starszych 
kolegów i koleżanek, postanowili wypróbować 
własne siły i nakręcić film. Tytuł nie został jeszcze 
nadany, gdyż ciągle trwają debaty nad jego 
wybraniem. Scenariusz przedstawia „grupę młodych 
przyjaciół, którzy przeżywają tragedie życiowe, te 
zaś bardzo ich zmieniają.” – komentuje Magda 
Jakubiak. To właśnie na niej i na Weronice 
Kubiczak ciąży obowiązek dopilnowania, aby 
zgodnie z napisanym przez nie scenariuszem film 
został zrealizowany. Zdarza się czasami i tak, że 
występują chwile słabości i zwątpienia, czy pomysł 
zostanie zrealizowany. Opiekunem grupy jest 
p. prof. Janusz Ziarnik, który bezustannie motywuje 
uczniów do działania. 

Główną bohaterką filmu jest Agnieszka (której 
rolę gra Agnieszka Jeska). Prezentuje ona 
dziewczynę naszego pokolenia, borykającą się 
z przeciwnościami losu. Trwając w swych 
przekonaniach ofiarowuje bezinteresowną pomoc 
innym rówieśnikom, dochodząc do wyznaczonych 
przez siebie celów. Po zapytaniu odtwórczyni tej 
roli, co sądzi o swojej „pracy”, usłyszałam 
następujące słowa: „Bycie aktorką jest bardzo 
męczące, ale daje mi to wielką satysfakcję oraz 
wiele nowych doświadczeń”. Tak więc film ten jest 
porządną lekcją, na której można zdobyć wiele 
przydatnych w życiu umiejętności. 

W czasie kręcenia poszczególnych scen 
dochodzi do wymiany zdań czy niewielkich 
sprzeczek co do wystroju wnętrz planu akcji, ale 
dzięki Agnieszce i Joannie Grątkowskiej wszystko 
szybko się wyjaśnia gdyż to właśnie one 
odpowiadają za scenografię. Obserwując  tworzenie 
filmu zauważyłam, że poważne zadanie otrzymali 
koledzy z klasy 1 C – Marcin Skorupa i Dominik 
Zając, którzy montują poszczególne sceny w jedną 
całość oraz dodają efekty specjalne zgodne z życze-
niami reżyserek. 

O działaniach i postępach poinformuję Was, 
Drodzy Czytelnicy, w kolejnym numerze gazetki.  
 

Marta Dubiak 

1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka 
 

CZY TO BAJKA?... 
 

Jak co roku trójka przyjaciół z utęsknieniem 
czekała na dzień dziecka. Pomimo tego, że nie mają 
rodziców i wychowują się w domu dziecka, święto 
to jest dla nich bardzo ważne. Dzieci te były bardzo 
grzeczne i szybko nawiązywały kontakt z ludźmi. 

Pewnego razu wybrały się – jak co dzień – do 
lasu po szyszki na lekcje przyrody. Spacerując 
spotkały młode małżeństwo, które zainteresowało 
się pozostawionymi w lesie dziećmi bez opieki. Para 
długo rozmawiała z dziećmi, po czym 
zaproponowała im wspólne  wyjście na lody. 
W zamian za to dzieci pokazały małżeństwu całą 
okolicę. 

Następnego ranka dzieci dowiedziały się, że 
jedno z nich zostanie przeniesione do innego domu. 
Trójka przyjaciół bardzo cierpiała z tego powodu, 
gdyż zawsze trzymali się razem. Po jakimś czasie 
w domu dziecka zjawiło się poznane małżeństwo. 
Przyjechało w sprawie adopcji. Kiedy czekali 
na dyrektora, zobaczyli spotkane w lesie dzieci. 
Dopiero wtedy zrozumieli, że dzieci te są sierotami. 
Zainteresowali się nimi ponownie i zaczęli się 
zastanawiać się nad ich adopcją. Kobieta bardzo 
polubiła dzieci, pragnęła je przyjąć. Jednak dla jej 
męża sprawa nie była tak oczywista. Wiedział on, 
że są w trudnej sytuacji finansowej i mogą mieć 
kłopoty z wychowaniem kilku osób. 

Po długich rozważaniach zdecydowali, że posta-
rają się je zabrać z domu dziecka. Wiedzieli, że 
nie będzie to proste, jednak złożyli w sądzie 
odpowiednie dokumenty. 

Nadszedł dzień rozprawy. Małżeństwo było 
bardzo zdenerwowane, jednak przedstawiło 
wszystkie swoje argumenty. Po krótkiej przerwie 
sąd postanowił, że sytuacja finansowa, w jakiej się 
znajdują, nie zapewni dzieciom odpowiednich 
warunków. Wszyscy stracili nadzieję, ale po chwili 
na salę rozpraw wbiegły dzieci i zaczęły prosić 
sędziego, by ich nie rozdzielał. Sąd zdecydował, że 
na pewien czas dzieci zostaną u małżeństwa, a kiedy 
poprawi się ich sytuacja finansowa, zamieszkają 
razem na zawsze. 

To był najpiękniejszy prezent, jaki dzieci mogły 
otrzymać na dzień dziecka. 

Paulina Płaczek (1A) 

Ósmy w roku szkolnym 2004/2005 numer „Kuriera Zamkowego” przygotowała redakcja w składzie: 
Monika Bąk (2 A), Katarzyna Drewniak (2 A), Marta Dubiak (1 A), Paulina Płaczek (1 A) pod redakcją 
p. prof. Grzegorza Brodackiego. 
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Była cicha i piękna jak wiosna, 
Żyła prosto, zwyczajnie jak my. 
Ona Boga na świat nam przyniosła
I na ziemi wśród łez 
Nowe dni zajaśniały. 
 

Matka, która wszystko rozumie, 
Sercem ogarnia każdego z nas. 
Matka zobaczyć dobro w nas umie.
Ona jest z nami w każdy czas. 
 

Dzisiaj światu potrzeba dobroci, 
By niepokój zwyciężyć i zło. 
Trzeba ciepła, co życie ozłoci 
Trzeba Boga, więc ludziom 
Nieśmy Go tak jak Ona. 
 

Matka... 

SPOTKANIE Z MATKĄ 
(fragmenty) 

 
Ona mi pierwsza pokazała księżyc 
i pierwszy śnieg na świerkach, 
i pierwszy deszcz. 
 

Byłem wtedy mały jak muszelka, 
a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne. 
 

Noc. 
 

Dopala się nafta w lampce. 
Lamentuje nad uchem komar. Może to ty, matko, na niebie 
jesteś tymi gwiazdami kilkoma? 
 

Albo na jeziorze żaglem białym? 
Albo falą w brzegi pochyłe? 
Może twoje dłonie posypały 
mój manuskrypt gwiaździstym pyłem? 
 

A możeś jest południowa godzina, 
mazur pszczół w złotych sierpnia pokojach? 
Wczoraj szpilkę znalazłem w trzcinach – 
od włosów. Czy to nie twoja? 
 

* 
Jak pudełko świeczek choinkowych, 
nagle, w ręku, gdzieś od dna kredensu, 
myśli nagle tak wchodzą do głowy, 
serce trącą i sercem zatrzęsą. 
 

Świeczki takie kupowała mama. 
One drzemią. W nich śpi piękny zamiar. 
 

Tylko rozwiń je i tylko zapal, 
 

* 
Idę do ciebie. W twoją zieleń. 
I w twoje śniegi. I w twój wiatr. 
W twój niezmierzony idę świat, 
gdzie pory roku na twej dłoni 
trojaka jak Ślązaczki tańczą 
i kurz się wzbija, skrzypi wóz, 
odyniec biegnie przez mokradła 
i jeleń rośnie pośród światła, 
co, dzwoniąc, bębniąc, tarabaniąc, 
zaspane gwiazdy strząsa z brzóz. 
 

Jesień to skrzypce potłuczone, 
bezradna myśl nad ćwiercią smyczka, 
zima to plecy twoje białe, 
lato – jak złota rękawiczka, 
którą porzucił w sadzie Jan, 
ten Kochanowski, co mu łyżką 
wystarczy stuknąć, a już wszystko 
tańcuje, niebo się otwiera, 
niebo niebieskich pełne piór, 
truchleje wilk, basuje bór 
głosem Szekspira i Homera. 

 

Konstanty I. Gałczyński 

a zobaczysz, co z tego wyniknie: 
w świeczkach błyśnie drogiej twarzy owal. 
Matka palec wzniesie. Wiatr ucichnie. 
 

Matkę w ręce ucałuj i włosy, 
potem śniegu na uliczkach rozsyp, 
żeby błyskał się i żeby chrzęścił. 
 

Potem wszystkie światła, co migocą, 
do walizki zamknij. Otwórz nocą, 
jeśli w drodze spotka cię nieszczęście. 
 

* 
Niebo to jest małe miasteczko w niedzielę, 
gwiazdy gapią się na ziemię z okien, 
a wiadomo, że gwiazd jest wiele 
i że wszystkie są niebieskookie. 
 

A tam w rogu, w mieszkaniu z balkonem, 
w jednym oknie, gdzie kwiat czerwony, 
a to drugie okno z drugim kwiatem... 
 

tam ty mieszkasz. I pogrzebaczem 
fajerki przesuwasz. I płaczesz. 
Bo tak długo czekasz na mnie z obiadem. 
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