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    Lwowska rapsodia 

Łza w oku kręci się natrętnie obrazów kalejdoskop cały i wszyscy 

mówią nieustannie ten rajd był piękny ten wspaniały a na tym 

przeżyć było sporo w tym się na deszczu wykąpałem 

wspomnienia w głowie się mieszają bo człowiek ma naturę lenia i 

pamięć ciągle się buntuje ciągle odmawia posłuszeństwa a zresztą 

jaka biedna głowa pomieści wszystkie te szaleństwa tutaj by trzeba 

uruchomić terminatora refleks biegły oraz pamięci modułowe co 

by tajemnic mózgu strzegły dziś to za trudne jest zadanie dzisiaj 

łatwizna jest nam modna bo na nią wszystko można zwalić do 

tłumaczenia jest wygodna tak więc z minionych wszystkich rajdów 

i przygód z nimi powiązanych cenić będziemy te najbardziej które 

z przyjaźni nawiązanych wyryły w sercu i w pamięci obrazy wciąż 

niezapomniane na myśl o których łza się kręci a my uśmiechu tu 

czekamy bo stojąc dziś u Lwowa bramy na pamięć znamy dawne 

treści wiemy że on z uśmiechu słynął i trząsł się cały dowcipami 

wiemy że ludzie tu niezwykli tworzyli dzieła wiekopomne dzieła 
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jak panteony sławy gotowe przetrwać trudne chwile i świadczyć 

chwałę oraz sławę kiedy autorzy już w mogile ale pamięci swych 

rodaków wciąż odbierają winszowanie ta pamięć w pomnik 

wieczny stanie świetności laury będzie składać my zaś potomnym 

opowiadać jak Lwów choć serce mu wyrwano i zostawiono go w 

niewoli pokazał dzielność i hart ducha miejsce po sercu które boli 

lecz daje siłę mu przetrwania mimo niewoli zakłamania że on nie 

polski nie ojczysty ten fakt dla kogoś oczywisty dla nas jest 

mrzonką i bajdurą tu kużden kamień z każdą dziurą ma naszą 

nazwę rodowitą tutaj przyjaźnie i miłości podlane dobrą okowitą 

w historię grodu się splatają z bałakiem rękę se podają by tworzyć 

sławne krotochwile ach ileż tego było ile tutaj swe serce Hemar 

składa a Tońcio Szczepcio opowiada przepraszam oni bałakają że 

już bajury nic nie mają tutaj przesławne profesory i niemniej 

sławne też aktory także artysty wielkiej miary czynią ze sztuką 

swoje czary ten mit to dusza kryształowa którą to jedno miasto 

chowa jak skarb największy od pokoleń a dowód wielki ich miłości 



3 

 

to że złożyli swoje kości na panteonie Orłów sławy na 

Łyczakowie miejscu świętym tak przez zaprzańców wnet 

przeklętym bo dowód ten genealogii której nie zmaże dekret 

żadny której nie zniszczy czyn szkaradny trwa poprzez wieki całe 

wieki w historii jakże doskonałe na sławę Polski sławę Lwowa 

historia dzieje się od nowa ściąga tu serca wytęsknione płaczem i 

bólem rozżalone za naszą mocą i potęgą sławą rozumem i kulturą 

za tym co jest dziś fundamentem budowy gmachu cnej ojczyzny 

z szacunku trudów ojcowizny przenosi czyny ponad siły aby w 

swym trudzie nie skąpiły ducha i serca dla potomnych czerpiąc z 

nadziei wiekopomnych Rzeczpospolitych wychowania tak i 

jesteśmy od zarania dziś zespoleni dla potrzeby mądrości oraz 

zadziałania co się przekuje w lepsze jutro co da rozwinąć orłom 

skrzydła na nic gnębiące nas mamidła my silni sobą i ojczyzną 

gotowi bronić ojcowizny balsamem poić stare blizny i czekać 

czekać aż powstanie duch narodowy mocium panie duch co 

przewalczy nasze wady nie będzie polak toczył swady a pokój 
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zgody się rozsieje tak silną Polskę dobrodzieje opromienimy zaś 

sukcesami już zawsze razem i nigdy sami na pięknej lekcji naszego 

grodu miód lejąc w serca oczekujące snując na przyszłość senne 

marzenia o rajdzie co historię zmienia spotkajmy się znów w maju 

razem jeszcze w pamięci Lwowa obrazem  z nauki wyciągając 

treści o patriotycznej opowieści o sile która jest w różnicy słabości 

która uczy serca rozumie który na czas trudny woła świętości do 

pomocy i usuwając mroki nocy niewiedzy oraz też słabości 

pokojem w naszych sercach gości do zobaczenia kochany Lwowie 

do zobaczenia też rajdu goście weźcie do serca piękne obrazy 

weźcie do serca i wciąż w nim noście moc tych relikwii coście 

widzieli niech wam da szczęście co dzień od święta i nie pozwólcie 

za wami tęsknić niech o nas każdy z was pamięta do zobaczenia 

w następnym rajdzie który przygody akcyźników zawiera jak w 

celuloidowym slajdzie do zobaczenia i strzemiennego i Koleżanko 

też i Kolego rozłąka która zawsze dłuży niechaj przyjaźni naszej 

służy.    Przemyśl – Lwów ––  22 – 26 maj 2019 


