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Serdecznie dziękuję Tomaszowi 
za pomoc w przygotowaniu mojego tomiku 
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Wiktor Okrój - urodzony 18 września 1990 roku w Krakowie. 
Autor wierszy i tekstów piosenek. Poezję zaczął uprawiać pod 
wpływem piosenki Tomasza Szweda pt. „Poradnik początkującego 
kierowcy”, którą usłyszał w programie pierwszym Polskiego Radia 
w październiku 2006 roku. Uczestnik spotkań Koła Młodych 
przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich w Krakowie prowadzonych 
przez prof. Bogusława Żurakowskiego. Teksty prezentował pod-
czas swoich spotkań autorskich między innymi w klubie Moliere 
w Krakowie, w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Kra-
kowie, a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
dla Dzieci Niewidomych i Słabosłyszących w Krakowie. Od 2011 
roku komponuje muzykę. W oparciu o jego teksty i muzykę w 2013 
roku został zrealizowany spektakl teatralny pt. „Nie ma jak na wsi” 
w reżyserii Aleksandry Barczyk. Wiosną 2016 powstał projekt Ar-
tystyczny „Nie waż się pisać”. Pomysłodawcą ireżyserką jest Joanna 
Pawlik, krakowska artystka. 
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jestem takim samym człowiekiem

Nie posiadam tytułu magistra   
pewnie nie mam tyle wiedzy, co ty  
jaki jest ten wzór na obwód koła   
ile gwiazd wokół ziemi lśni    
ale przecież mam tę samą głowę   
ale przecież mam te same ręce  
które mówią, jakim jestem człowiekiem  
może nie mam racji, to powiedz mi  
refren 
jestem takim samym kimś jak ty  
chociaż nie mam wielkich szkół za sobą  
ale bardzo dobrze wiem jak postępować  
aby zostać dobrym człowiekiem dla innych

może powiesz o mnie „głupi jest”
masz do tego przecież prawo swoje
lecz postaraj się mieć szacunek   
zanim wydasz swoją opinię    
zobacz, jakie posiadam zalety  
a nie jakie we mnie wyróżnienia
zobacz, jakie posiadam zalety
a nie jakie we mnie wyróżnienia
refren
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Dwa domy dwa światy

ostatnio nie wiem do jakiego świata należę  
czy bliżej jest mi duże miasto może mała wieś  
mam dwa łóżka dwie szczoteczki mówię o tym cerze 
czasami lubię ciszę wiatru nad rzeką gdy słońce świeci 

spokojnie może zachodzić nad wielkim lasem znów 
brakuje mi też gwaru miasta tego zapachu    
przez cały czas nie mogę znaleźć swego miejsca tak   
mam dwie dusze które do siebie nie pasują    

Refren
mam dwa domy dwa światy które próbują walczyć   
nie wiem który do mnie pasuje który jest ważny   
jaki adres jest prawdziwy mój bo już nie wiem sam  
jaki do mnie przemawia świat który jest mi obcy   

nie wiem jaka część mnie jest prawdziwa gdy nie mogę
odnaleźć w końcu swego miejsca aby cieszyć się nim 
usiąść sobie i zobaczyć wszystko to czego jeszcze 
nie widziałem na tej pięknej ziemi jeśli tylko czas

pozwoli aby podróżować zwiedzać co mogę
wracając już do tematu sprawy to nie wiem
może jednak mam dwie dusze która jest bliższa 
może jednak mam dwie dusze która jest bliższa 

Refren



9

e-bookowo

nie waż się pisać

Możesz uznać mnie że jestem zacofany 
może też jestem zbytnio zaczytany  
mowie o tym dość otwarcie bez ściemy 
ale mam jedną przestrogę dla Ciebie  
zanim dojdzie do jakiegoś przestępstwa 

Refren
nie waż się pisać żadnych esemesów 
i tak na nie nie odpowiem ponieważ  
wole usłyszeć zdanie do usłyszenia   
może jestem staromodnym facetem  
 
pewnie powiesz mi że się nadaje na złom 
I pisze same smutne rzeczy A-moll 
ale już taki jestem dziwnym gościem 
który posiada swoje zasady tak
stara się mocno przestrzegać dlatego 

Refren
mogę mieć nawet ze stu swoich znajomych 
mogę wyrobić wszystkie swoje normy 
ale jedno się nie zmieni na-pewno
proszę posłuchaj mojego przesłania 
proszę posłuchaj mojego przesłania 

Refren
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Blues Krakowskiego muzykanta

stoję na tym pieprzonym rynku 
paczę tak jak ludzie przechodzą  
nie raz rzucą mi parę groszy   
zawsze byłem przyznaje leniem  

i nie Chciało się dalej uczyć  
jednak miłość do muzykowania
jaką sobie też posiadam już  
mogę sobie zanucić werset  
 
Refren
To jest blues Krakowskiego muzykanta  
Który gra i czeka na leprze czasy   
czeka na swoją szanse aby zagrać ,  
chociaż swój prawdziwy bolusowy koncert 
 
kiedyś marzyłem żeby zostać 
wielką gwiazdą muzyczną Blusa  
i mieć dużo pieniędzy jak lud 
móc na wszystko sobie pozwolić 

ale jestem ubogim muzykiem 
który czasem nie ma na struny 
chociaż bardzo uwielbia swój zawód
ale musi sobie śpiewać tak
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