XVII OPAK
(gospodarzom w podzięce)

Gdy we władaniu już pandemia
miała świat, co potrafił marzyć,
ten się zadziwił i oniemiał,
że jemu to się mogło zdarzyć.
Opanowała dziwna mania
władców i gabinety cieni,
nowe przedsiębrać wciąż działania,
by ludzie byli podzieleni.
Bardzo marzyły im się brawa
za pomysł, co zakrawał kpiną:
dwa metry z lewa... nieco z prawa…
…i sprawdzić, czy wciąż są rodziną!
To wesel być nie może pora.
A i w lokalach się nie fika.
Polizeistunde dla seniora;
niechaj z młodymi się nie styka.
Wciąż żyjąc w epidemii szale
tacy, co nadal klepki mają
stwierdzili: może być wspaniale
kiedy znów ludzie się spotkają.
Gromadzić nie da się realnie,
więc można by w wieczornej porze
pobyć ze sobą wirtualnie
ujrzawszy się w telewizorze.
Lecz gdy korzysta się z nowości
techniki wybierając cuda,
przychodzą chwile niepewności,
czy wszystko się na pewno uda.
Niewielka próba by się zdała
gdzieś przed pokazem - tak na luzie.
A po niej, chociaż krótko trwała,
widać uśmiechów pełne buzie!

Po powitaniu - opowieści.
No - i obrazki są z wystawy.
Dzieła rąk ludzkich, słowne treści
mogą wszak kluczem być do sławy.
A w czyjej pomysł powstał głowie?
Zapewniam wszystkich - to nie lipa,
że myśl zrodziła się w Krakowie
U Kolejarzy. Na Filipa.
To w grodzie Kraka jedno z wielu
miejsc, w których służy się kulturze,
lecz wiem, że tam, by sięgnąć celu,
potrafią trwać z głowami w chmurze.
Wam gospodarze za staranie,
by ta szczęśliwą była data,
ukłony ślą dziś Wrocławianie,
a z nimi cała reszta świata.
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* OPAK - Ogólnopolskie Prezentacje Artystyczne Kolejarzy, które tradycyjnie odbywają się w Domu
Kultury Kolejarza w Krakowie przy ulicy Świętego Filipa. Podczas pandemii koronawirusa w roku 2020
zorganizowane zostały w formie wirtualnej.
* dwa metry z lewa... nieco z prawa… - władze wydały wiele dziwnych nakazów i zakazów
dotyczących postępowania osobników rodzaju ludzkiego w okresie pandemii. Ten dotyczył odległości
pomiędzy poszczególnymi osobami (i był modyfikowany w zależności od potrzeb politycznych).
* Polizeistunde dla seniora - Polizeistunde to niemieckie określenie godziny policyjnej; tu chodzi a czas,
który teoretycznie miał być przywilejem - w tym czasie mogli robić zakupy tylko emeryci. Raz z owego
„przywileju” skorzystałem i postanowiłem: „nigdy więcej” (w kolejce do sklepu stałem 1,5 godziny).
* tacy, co nadal klepki mają – chodzi o ludzi , którzy głowę wykorzystują do myślenia.
* Obrazki z wystawy – to cykl 10 miniatur fortepianowych Modesta Musorgskiego; tutaj oznacza
prace uczestników XVII OPAK.

