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Tupu, tupu, chlapu, chlastu —  

nie mam nó�ek jedenastu,  

mam dwie tylko nó�ki małe,  

do dreptania doskonałe. 

Umiem chodzi�, biega�, goni�,  
we drzwi stuka�, w okna dzwoni�,  
umiem milcze�, szepta�, gada�,  
strzela�, d�wiga�, papier zjada�. 

Umiem cicho w k�cie siedzie�
i wychodzi� wci�� na przedzie,  

umiem �mia� si�, umiem płaka�,  
umiem znika�, kry� si�, skaka�. 

Umiem szefom głowy kr�ci�,  
sto adresów mie� w pami�ci,  

umiem nie spa�, nie je�� wcale —  

tylko nie chc� si� ju� chwali�. 

Raz chodnikiem raz kanałem  

biegn� moje nó�ki małe.  

Tupu, tupu, chlapu, chlastu —  

cho� ich nie mam jedenastu. 
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WIDZENIE 

— Nic ci nie powiedziałam dzisiaj na widzeniu,  

córeczko ukochana. Słów banalnych kilka.  

Zamajaczyła główka twa w g�stym krat cieniu i —  

widzenie sko�czone. Mała, krótka chwilka. 

Znaczyły si� dnie, noce — czekaniem tak długim...  

Narastały w tygodnie — godziny, minuty.  

Były wtorki i pi�tki. Szły jeden za drugim  

i wlokły czas za sob� w ła�cuch t�sknot skuty. 

Ka�de kraty szarpni�cie, trzask drzwi otwieranych  

staj� si� błyskawic�, co roz�wietla mroki.  

Słucham i patrz� w okno. W szary brzeg wi�lany,  

na nieznane sylwetki, w nurt rzeki gł�boki 

i w przestrze�. Serce bije mocno i bole�nie,  

kołysane nadziej� — mo�e id� po mnie?!  

mo�e ciebie zobacz� naprawd�, nie we �nie  

i powiem ci, jak kocham, jak kocham ogromnie. 

Jak boli mnie ta prawda, �e ty jeste� sama,  

�e nie ma ci� kto broni�, radzi� i pomaga�.  
�e� wi�cej ni� sierot� — i to jest mój dramat,  

a zamkni�cie, samotno��, braki — drobiazg, blaga! 

�e zatruwa wam dusze — Witolda i twoj� —  

zła nieufno�� do ludzi i �alem obci��a —  

po latach walk i biedy — dzi� znowu przebojem  

bez domu, bez pomocy — w �ycie musisz d��y�. 

�e przepadł czar dni waszych dziecinnych, młodzie�czych  

dla was i dla mnie w krzywdzie ci��szej ni�li krata  

i nie wróci — przenigdy! I to mnie tak dr�czy,  

sen odbiera a serce kamieniem przygniata. 

Chciałabym ci powiedzie�: "B�d� dobr�, male�ka,  

odwa�nie i uczciwie w pracy id� najpro�ciej.  

Nie bro� si� przed uczuciem, kochania nie l�kaj,  

Pi�kno, prawd� i siebie odnajdziesz w miło�ci". 

Nic ci nie powiedziałam, cho� było widzenie.  

St�skniona, głodna ciebie — patrzyłam z daleka  

przez siatki. Modliłam si�, krzyczałam — spojrzeniem.  

Znów spogl�dam na Wisł� i czekam. Znów czekam. 
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