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Dziś akademików wielkie krocie, 
meta w Ciekotach u Żeromskiego, 
późna pora, ciemno, po robocie, 
uczcić Andrzejki w puszczy - nic złego! 
 
  Przed SEAT-em rajdowe szczegóły, 
  rozdanie odblaskowych opasek, 
  regulowanie płatności z góry, 
  i konkurs - „Szukać wstążek z atlasem”. 
 
Pośród młodzieży starzy bywalcy, 
wspierający eskapady Krzyśka, 
bigosu na koniec wszystkim starczy, 
przy ciepełku nocnego ogniska. 
 

Od „Odysseya” Kielce na tacy, (Clubhotel 2011, z największym SPA w Polsce) 
Świętokrzyskie pięknie oświetlone.  (osiedle mieszkaniowe w Kielcach) 
Wiwat piechurzy ! Niech sił nam starczy !  
Bowiem szlaki nieźle zabłocone. 

 
Za Domaniówką Masłów gościnny,   (szczyt Pasma Masłowskiego – 418m) 
z kościołem Przemienienia, z lotniskiem,  (k. Przemienienia Pańskiego 1927/37) 
obrazkiem Drugiej RP przymilnym,  (lotnisko Aeroklubu Kieleckiego z 1937) 
z szumnym Sołowowa uroczyskiem.  (Michał Sołowow, najbogatszy w Święto- 
       krzyskiem w okresie 25-lecia, na liście 
       miliarderów Forbesa, dom u podnóża 
       Klonówki (473m) w Paśmie Masłowskim) 
  
  Dzisiaj lotnisko Kielcom za małe,  (planowane w Obicach k. Morawicy, 
  Piłsudczyków też jak kot napłakał,  brak zgody władz centralnych) 
  czyż podzielą województwo całe? 
  Młodzież w świat co rusz daje drapaka. 
 
Czas jeszcze o wsparcie diabłów prosić, 
jak jeden mąż stańmy przy kamieniu, 
presja ku Bogu niech się unosi, 
byt jego tkwi na wielu sumieniu.    
 
  Odważniejsi szczytują na głazie,  (Diabelski Kamień, Pasmo Masłowskie 
  dzisiaj ledwie sterczącym pośród drzew, diabły upuściły go tutaj lecąc zniszczyć 
  znajdą miejsce w rajdowym przekazie, Klasztor Świętego Krzyża) 
  uwiecznią fragmenty legendy też. 
 
Zbliża się strome zejście z Dąbrówki,  (szczyt Pasma Masłowskiego 441m) 
upadki w kiepskich warunkach w normie, 
krasa akademickiej wędrówki, 
pechowcy przyjmują je spokojnie. 



Obok Wieszeniewskich „Ameliówka”,  (pensjonat drewniany z początku XX w. 
oj, pękały w niej tęgie szampany,   Hilarego i Amelii po szczytem Dąbrówki) 
dzisiaj PRL-u wizytówka,    (hotele „Przedwiośnie” i „Ameliówka” 
słynnych ośrodków obraz zadbany.  nowe z lat 70-ych XX w.) 
 
  Przełom Lubrzanki wartki, jak żywy, 
  tutaj Dąbrówka, tam Radostowa,  (szczyt Pasma Łysogórskiego 451m) 
  tu właśnie wzrastał nasz wieszcz nobliwy, 
  i wizję „szklanych domów” gruntował. 
 
Krzysztof wyłuszcza sprawę kaptażu, 
większość tego w gruncie nie pojmuje, 
grupa przyspiesza, dodaje gazu, 
meta w Ciekotach ducha buduje. 
 
  Na progu dworku zbiorowe zdjęcie, (rekonstrukcja dworku staropolskiego, 
  wspomnienie drogi życiowej wieszcza, z Centrum Edukacyjnym Szklany Dom 
  szczyt odprężenia, znika napięcie,  (2010)w Ciekotach na miejscu starego 
  bigos, kiełbaska wkrótce rozpieszcza. dworu rodziców pisarza) 
 
A przy ognisku śpiewy biesiadne, 
bardziej krotochwilnie, niż poważnie, 
noszenie śpiewnika więc zasadne. 
Czar takich rajdów ! Naprzód ! Odważnie ! 
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