
W Hardym Rollingu 

 

Stoi w Szczawnicy ludzi gromada 

Śmiać się z nich wcale dziś nie wypada 

 

Choć są w negliżu, no prawie goli 

Nikt na obelgi tu nie pozwoli 

 

To są biegacze, stoją na starcie 

Gotowi w biegu walczyć zażarcie 

 

Po raz kolejny w Hardym Rollingu 

Na tym górzystym zmierzą się ringu 

 

Jeszcze sekunda, no może kilka 

Ruszy maszyna, jak wielka piłka 

 

Zacznie się toczyć tuż nad potokiem 

Co raz to szybszym i dłuższym krokiem  

 

Nagle, start! Ludzi rój 

Rusza jak do szarży, w bój 

 

Wcale nie wolno, nie ociężale 

Lecz szybko, zwinnie i okazale 

 

Najpierw przez mostek, tuż nad potokiem 

A potem w lewo i pewnym krokiem 

 

Rozpędza się, zmierza w stronę Jaworek 

Rozciąga jakby w  krakowski korek 

 

Lecz co to?! Staje? Koniec wyścigu? 

Czyżby złapany obiekt pościgu? 

 

Już meta? Taśma biało czerwona  

przegradza drogę, kto ją pokona? 

 

Liderzy chwilę stoją ja wryci 

Na co dzień z czymś takim są nie obyci 

 

Biec ? Nie biec? K...! Co dalej robić? 
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 biegniemy! Rekord chcę pobić! 

 

Taśma zerwana, znowu ruszają 

Po błocie, w śniegu buty walają 
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 Przy taśmie jak wryci stanęli prowadzący wyścig Bartek Czyż i Darek Marek :) 



Mozolnie, dzielnie pną się do góry 

Spod stóp ich ostro sypią się wióry 

 

Na Szafranówkę wciąż kawał drogi  

Trzeba oszczędzać zmęczone nogi 

 

Lecz żeby wygrać, trzeba być silnym 

Nie wolno zwalniać, nie dać się innym 

 

Ci z przodu daleko już są u góry 

Ja trochę niżej, chcę wyjść ze skóry 

 

Pocę się srodze, stękam z wysiłku 

Chciałbym wyprzedzić, jeszcze choć kilku 

 

A tak w zasadzie szwagra chcę złapać 

Gdzieś mi się urwał. Czyżby mógł latać? 

 

Jeszcze przed chwilą był tuż przede mną  

A teraz nie ma! Pod kamień wpełznął ? 

 

Staram się gonić, wyprzedzam ludzi 

Wielu już  chyba ten wyścig strudził 

 

Gnam co sił w nogach, w dół po kamieniach 

W ostrych, gorących Słońca promieniach  

 

Jeszcze przez wąwóz kręty i stromy 

Już widzę blisko szczawnickie domy   

 

I zakręt w lewo, i zaraz w prawo 

Słyszę coś jakby ktoś mi bił brawo 

 

To moja siostra przy trasie biegu 

Robi nam zdjęcia z Grajcarka brzegu 

 

Uff... To już bardzo blisko do mety 

Musze dać radę! Boże! O rety! 

 

Teraz już tylko przez mostek w lewo 

I mijam metę tuż za kolegą 

 

Wziąłem go biegnąc  pod górę twardo 

Ten mnie na końcu wyprzedził hardo 

 

Ha! Szwagier pije już coś  na mecie 

A więc był wcześniej, teraz już wiecie 

 

I nie wciągnęła go czarna dziura  

Zwyczajnie z góry dał  szybko nura  



 

I pognał śmiało, bez ostrożności 

Nie mając dla mnie żadnej litości 

 

Lecz co tam? Miejsce nie jest istotne 

Jestem na mecie! Dzięki stokrotne! 

 

Dzięki stokrotne składam wam nogi 

I dzięki Bogu, za dar ten błogi 

 

Że mogę zdrowiem się swym radować 

I życia chwilą się delektować  

 

Pozdrawiam wszystkich co są w chorobie 

Niech pokonują słabości w sobie 

 

Niech się nie dają diagnozom smutnym 

Niech walczą dzielnie w tym boju trudnym 

 

Zwycięstwo zawsze jest w nas możliwe 

Jedynie wierzyć trzeba cierpliwie 

 

Pokonasz każdą ciężką chorobę 

I pójdziesz dalej w życiową drogę 

 

Wkrótce wraz z nami staniesz na ringu 

I weźmiesz udział w Hardym Rollingu 

 

 

                               Z wyrazami szacunku dla wszystkim zmagających się z trudnościami 

zdrowotnymi. Pamiętajcie! Jesteście Wielcy! Wiara czyni cuda ! 

                                                                                                          Bartek Giemzik 

 

 


