Czasem do flaszki zagląda,
ku smakołykom spogląda
i dotąd jest łakomczuchem,
aż zlegnie... do góry brzuchem.
Etos pracy - jak wieść niesie
- ceni... w własnym interesie.
Przyznam jednak, że wciąż wielu
społecznego patrzy celu.
Dziś ich spotkać można wszędzie!
Są w przedszkolu. Są w urzędzie.
Są w fabryce, w mlecznym barze,
na basenie i przy farze.
Nie wierzycie - sprawdźcie sami!
Wrocławskimi ulicami
spacerując - duzi, mali
mijają rzesze krasnali.
30.08.2013
* Waldi - Waldemar Fydrych (pseudonim Major) - polski happener, artysta i pisarz, lider
Pomarańczowej Alternatywy, w symbolice której krasnale odgrywały dość istotną rolę.
* Wrocisław - legendarny założyciel Wrocławia (książę czeski Vratislav I)

ZRÓB TO SAM
(refleksja nad kompozycją Eugeniusza Geta - Stankiewicza „Zrób to sam”)

Jest kamienica Jasiem zwana
u wrocławskiego rynku bram,
a na niej rzeźba wyciosana
i krótki napis: Zrób to sam.
Cóż nam Artysta w niej przybliża?
Jakież przesłanie dać chce nam?
Młotek i gwoździe obok krzyża
i te trzy słowa: Zrób to sam.

Do tego jeszcze jakaś postać;
gotowa jest się przybić dać,
lecz okrutnikiem trzeba zostać,
by w takim dziele udział brać.

Mikołaj

Bialik

Ja wiem... do krzyża Ciebie Panie
kaci przybili... kiedyś tam.
A tu mnie niepokoi zdanie
na płaskorzeźbie: Zrób to sam.
Artysto - jakąż wizję miałeś?
Wszak jam w tej sprawie jest bez win!
I Ty też w Biblii przeczytałeś,
że oni... ten haniebny czyn!
Tu straszna myśl się w głowie miota,
na przekór moim pięknym snom:
Umysł mój przejął rolę młota,
a czyny me gwoździami są!
05.02.2006
* Zrób to sam - przy północno - zachodnim narożniku wrocławskiego Rynku, u zbiegu ulic
Św. Mikołaja i Odrzańskiej stoją dwie średniowieczne kamieniczki połączone ze sobą
arkadą. Na tylnej ścianie kamieniczki „Jaś” na wprost kościoła garnizonowego znajduje
się kompozycja Eugeniusza Geta - Stankiewicza „Zrób to sam” przedstawiająca
oddzielnie krzyż, Chrystusa, młotek i gwoździe, a podpisana „Zrób to sam”.
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