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Zamiast wstępu

Proste zajęcie

Róg stoliczka, ćwiartka kartki,
długopisik plastikowy,
strumyk myśli w miarę wartki,
krew i pot i... wiersz gotowy.
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Fraszki

Imieniny 

Goście przyszli, nie zawiedli,
stół obsiedli, pili, jedli,
urządzili przegląd prasy,
opłakali stan swej kasy,
powiesili psy na rządzie,
ciut stracili na wyglądzie,
obstawali przy swej racji,
korzystali z ubikacji,
wyszli chwiejnym nieco krokiem...
identycznie, jak przed rokiem. 
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Dzieci dzieciom  

Dzieci dzieciom w czas dzieciństwa
robią nieraz straszne świństwa.
Pani za to dzieci łaje,
lecz niektórym to zostaje.
Które bardziej jest w tym sprawne,
wyżej zajdzie, będzie sławne.
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Alicja 2004  

Pod postacią przepięknej kobiety
Przybył przybysz z nieznanej planety.
Nie rozumie po ludzku ni słowa,
Po swojemu próbuje gardłować. 

Ogromnymi, bystrymi oczami
Śledzi wszystko, co wokół się dzieje.
Macha sobie, czy grozi pięściami?
Nie wiem – ze mnie, czy do mnie się śmieje? 

Kiedyś stopą grunt ziemski namaca,
Powie wtedy, co myśli, co czuje -
- szczerą prawdę, co tylko wzbogaca:
Stary bałwan, a jednak mój wujek! 
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