
PRAWDA I WINO 

życie każdego  

jest drogą do śmierci 
póki czas wyjdźmy więc  

z cienia w światło życia 

w prawdę którą  
nam dzień odsłania 

idźmy tą ścieżką godnie  

z podniesioną głową 
dopóki cud trwa  

i jego możliwości 

wyzwólmy siebie  
plećmy proste myśli 

stwórzmy zgodność  

intelektu z samą rzeczą 
nie przejmujmy się  

swoją via dolorosa 
z uśmiechem  

Pliniusza przyjmijmy: 

Veritas attributa vino est 



GWIAZDY 

Próbujesz wzlecieć do gwiazd dalekich 

I marzeniami przepełniać zmysły 
A chwila czasem może to sprawić 

By twe dążenia jak bańka prysły 

Nie przestań jednak walczyć o szczęście 
Bo życie piękne jest mimo wszystko 

I znajdziesz gwiazdę na ziemi dla siebie 

By znów zapalić radości ognisko 



DOBRO I ZŁO 

Każda epoka ma swoich bohaterów 

Pewni siebie dumni żyją właśnie chwilą 
Z przyzwolenia ludu z potwierdzeń klakierów 

Mówią wciąż uparcie że się znów nie mylą 

Bo zło ma prawa 
Takie jak dobro 

I twoja sprawa 

W co się zanurzysz 
Komu dokuczysz 

Komu podasz rękę 

Do kogo uśmiech 
Wyślesz czy piosenkę 

I co zwycięży 

W koleinie życia 
Na ostrych zakrętach 

Bycia i niebycia



KABARET 

Dlaczego w tłumie otwarto 

Puszkę starej Pandory 
A błędy na każdym polu 

Stwarzają praw pozory 

Hormony krzywią spojrzenia 
I chemia akceptacją gra 

Tak czas ciągle nam odmienia 

Te wartości które są w nas 

Nie może szybko kończyć się kabaret 

Ma mnóstwo minusów lecz także zalet 

Grupy wybrańców podniety wciąż szuka 
Sex władza złoto do pałaców puka



MARZENIA 

Uciekam jak biegacz doskonały 

Czemuż starość mnie dogoniła 
I zmieniła tak niefortunnie 

I została i nie odpuściła 

Marzeniami szukam uczuć 
Ukrytych w mroku przeznaczenia 

Podnoszę nieśmiało oczy 

W nowej nadziei ich spełnienia 
 



SEN CZY MARZENIA 

Sen czy marzenia 

Świat wciąż się zmienia 
I ty z nim także 

Biegnij bo wszakże 

Masz jedną jawę 
Więc załatw sprawę 

Sięgnij po miłość 

To nie dolegliwość 

A gdy nie ma człowieka 

To z tuleniem nie czekaj 

Sięgnij po cztery łapy 
Tu nie będziesz mieć klapy 

Zwierz cię zawsze zrozumie 

W oczy patrzeć też umie 
Ucz się zatem od niego 

Bądź szczęśliwy kolego 

Zakamarki rozumu 

Niech ratują nas z tłumu 

Biznesowych cwaniaków 
Co pakują do piachu 

Bezmyślnego biedaka 

Jesteśmy cząstką świata 
By być a potem zniknąć 

Nie całkiem jednak przecie 

Bo myśl jakaś zostaje 

Podpięta w cudzym kajecie 


