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OD AUTORA

Wędrowanie  to  coś  więcej  niż  przemieszczanie  się 
z miejsca  na  miejsce.  To  poszukiwanie.  Poszukiwanie, 
a czasem  ucieczka.  To  próba  znalezienia  własnego 
miejsca,  czegoś,  kogoś,  siebie...  Nawet stojąc w miejscu 
wędrujemy. Wędrują nasze myśli.

Człowiek,  który  zatrzyma  się  w  miejscu  przestaje 
marzyć. Przestaje szukać. Nigdy nie wiadomo co skrywa 
horyzont. A do domu zawsze można wrócić. Dom zawsze 
można  znaleźć.  Nawet  ten  nowy.  Dlatego  Piękny  jest 
człowiek  /  Wędrujący.  A  szczęśliwy  ten,  który  znalazł. 
Czego sobie i Wam życzę.

Młodość to czas szczególnie intensywnych wędrówek. 
To  czas  pytań,  czas  szukania  odpowiedzi,  czasem 
zagubienia. Również i ja pytałem, szukałem i gubiłem się. 
Niniejszy  tomik  stanowi  zapis  podróży,  którą  odbyłem, 
która trwa i  której  końca wciąż nie  widać.  Droga wciąż 
daleka, horyzont odległy, ale też wciąż jeszcze szeroki.

Dziękuję  wszystkim,  którzy  nie  pozwalają  mi  się 
zatrzymać.  Którzy  wędrują  wraz  ze  mną,  których 
spotykam  na  swoich  ścieżkach,  którzy  stali  się 
odpowiedziami,  których  szukałem  lub  nowymi, 
intrygującymi pytaniami.

Zapraszam do odwiedzenia szlaków, które przetarłem, 
miejsc  w  jakie  dane  mi  było  dotrzeć,  zapraszam  do 
wędrowania! Zapraszam do lektury!
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CZŁOWIEK WĘDRUJĄCY

Wśród morza gór
Otulony snami
Owładnięty marzeniami
W przestrzeni ciszy
Po dźwiękach swych kroków stąpający

Piękny jest człowiek
Wędrujący
Piękny jego cel
I droga tak cudowna
Piękny jest człowiek
Wędrujący

Nie ma smutku w nim
I nie ma zwątpienia
Tylko radość dążenia
Co naprzód każe iść
Tylko blask lśnienia
Szczęścia w oku łzy
I piękne sny

Piękny jest człowiek
Wędrujący
Piękny jego cel
I droga tak cudowna
Piękny jest człowiek
Wędrujący
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Bezczas wokół niego trwa
Szczyty wokół niego
I ścieżka poprzez niebo
W kierunku celu
W kierunku spełnienia
Tam gdzie jego sny
Tam gdzie marzenia

Piękny jest człowiek
Wędrujący
Piękny jego cel
I droga tak cudowna
Piękny jest człowiek
Wędrujący
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A GDY

A gdy wiosna
I zieleń się tęczowo kwieci
Już na szczyt mnie niosą nogi
Śpiewają mi drogę skrzydlaci poeci
Bo trzeba mi już tylko drogi
Wędrówki mi trzeba, po górach, po niebie
Beskidzkich ścieżek i Bieszczad raju
W tatrzańskiej jestem nagłej potrzebie
Nieśże mnie w góry kwietniu, maju!

A gdy lato
I dzień jeszcze się cieplejszym staje
Znów słyszę szlaku wędrowne wezwanie
Świat cały gdzieś w oddali zostaje
Włóczęga – oto moje powołanie
Wędruję tak jak rydwan słońca
Co mknie wysoko po nieboskłonie
Horyzont świtem lub początkiem końca
Gdy rydwan zań zaciągną ogniste konie

A gdy jesień
I szczyty się liściem złocą
Znów mnie spotkasz na górskim szlaku
Lub przy ognisku, co ciemną płonie nocą
Drogę odnajdę w jabłek smaku
W jesiennym buków rozognieniu
W deszczu liści szeleszczących
W barwnego lasu płomieniu
W dniach coraz szybciej płynących
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A gdy zima
I świat się w białość zamienia
W śniegu ślad swój pozostawię
Pośród lodowego lśnienia
Na mroźnej wyprawie
Czysta biel ogarnie duszę
By jeszcze wyżej dotrzeć
Niebo, ziemię poruszę
Nie sposób wędrówce się oprzeć

PRZEDWIOŚNIE

Wiosna, gdy młoda jeszcze
Pachnie tak prozaicznie
Jak wilgotna gleba
Co zrodzić ma dopiero
Kwiatów słodką woń
I tęczę barw
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SIEWCA MARZEŃ

Śpiew kosa wita
Zamknięte jeszcze powieki
Za lasem już świta
Szeptem szemrzą rzeki
Mgła wtula się w rosę
A ja ziarno niosę

Wychodzę na poletko
Małe za swym domem
I stąpam lekko
Na stopy bose

Nowy nastał czas
Zima już za nami
Czas obsiać stare pole
Nowymi marzeniami
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TĘSKNOŚĆ WIOSENNA

Z każdym pąkiem zieleńszym
Bardziej tęsknię do Ciebie
Z każdym dniem cieplejszym
Twego uśmiechu bardziej mi brak
Bo po każdym dniu dłuższym
Noc przychodzi ciemniejsza
Zimniejsza, cichsza, samotniejsza

Z każdym krokiem niepewnym
Pijanym grząską wiosną
Idę w kierunku niezmiennym
Idę gdzie Ciebie mniej brak
Idę niemyślący, spojrzeniem sennym
Szukam w tłumie Twojej twarzy
Może los mnie tym szczęściem obdarzy

Z każdym oddechem głębszym
Silniej czuje zapach kwiatów
Lecz byłby zapach jeszcze piękniejszym
Gdybym czuł go przy Twym boku
A kolor kwiatów jeszcze pełniejszym
Byłby gdyby się w Twoim odbił oku
I lśnił jak iskra w nocy mroku

Ciebie wciąż nie ma
A mnie znów dopadła
Tęskność wiosenna
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OSTATNI WIERSZ O SAMOTNOŚCI

Ostatni wiersz o samotności
Gdym w sercu niczyim
Jeszcze nie zagościł
Niechaj ostatnia to będzie
Wiosna bez bliskości
Jesienią jak jabłek smak
Chcę znać już smak miłości

DĄŻENIE

Szlakiem są mi ślady Twoich stóp
Słońcem są mi Twoje jasne włosy
Ścieżką do Ciebie zmierzam pośród snów
A niebo nade mną jak Twe lśniące oczy

Idę do Ciebie, idę poprzez góry
Choć droga jest kręta i kamienista
Ścieżką stromą idę prosto w chmury
Tam gdzie marzenia i przyszłość ma mglista

A wiatr śpiewa Twym głosem cicho
I majem włosy rozwiewa moje
Dogasa w dolinie ostatnie ognisko
Ostatnia iskierką tlą się nadzieje

Górskim strumieniem płyną wspomnienia
Czerpię z niego pełnym sercem
Głodne moje karmię marzenia
Niech znów zakwitną kwiecistym kobiercem

Horyzont przesłonił wspomnienie Twej twarzy
Szczyt jeden wysoki czeka na zdobycie
Ze szczytu zobaczę, co wciąż się marzy
Co w sercu się jarzy tak skrycie
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SĄ TAKIE SŁOWA

Są takie słowa
Które tylko szeptem wypowiedziane
Pięknie brzmią

Są takie słowa
Które tylko jednym uszom słyszeć jest dane
Tak piękne są

Są takie słowa
Co ustom krzyczącym nieznane
Ciszą lśnią

Są takie słowa
Piękne tak
Słowa takie jak...
Kocham Cię
Są takie słowa

Są takie słowa
Tylko dla Ciebie
Są takie słowa
Jak białe obłoki na niebie
Jak dźwięki w ptasim śpiewie
Jak najsłodszych owoców smak
Jak szczęściem pachnący kwiat
Jak w nocy mroku gwiazd blask
Jak lodu wiosną pękającego trzask
Są takie słowa

Są takie słowa
Które tylko szeptem wypowiedziane
Pięknie brzmią
Słowa takie jak...
Kocham Cię
Są takie słowa
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I są jeszcze takie myśli
Sny takie
I takie marzenia
Które w Tobie czekają spełnienia
Są takie słowa
Co kluczem są do dążenia
Do Ciebie
Są takie słowa
Słowa jak te myśli, sny, marzenia
Słowa takie jak...
Kocham Cię
Są takie słowa

Są takie chwile
Gdy jedne tylko słowa przerwać mogą
Ciszę milczenia
Są takie usta
Co chcą te słowa wypowiedzieć
I są uszy
Co pragną tych słów brzmienia

Są takie słowa
Które tylko szeptem wypowiedziane
Pięknie brzmią
Słowa takie jak...
Kocham Cię
Są takie słowa
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POCAŁUJ

Pocałuj
Pomyśl o wiośnie
Całuj bezgłośnie
By nie zmącić ciszy
Niech tylko serce słyszy
Jak drugie bije serce
I jak drżą ręce
Niech czują dłonie
Niech w nas ogień płonie

Pocałuj
Jak w sen proroczy
Chcę spojrzeć Ci w oczy
Przez zamknięte powieki
W Twych źrenic uroki
Nie żałuj ni chwili
Nie my, lecz czas się myli
Nie żałuj
Pocałuj
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PIEŚŃ BIESZCZADZKA

Pieśń o Bieszczadach napiszę
Z nut ją ułożę zielonych
A nut kilka pierwszych
Zamienię w bieszczadzką ciszę
Za nią zaszumią liści bukowych
Szeleszczące nutki
Na pięciolinii gałązki
Przy wtórze skrzypiec jodłowych
A zapach drzew i lasu
Też będzie nutką
Wonną i słodziutką
Pełną przestrzeni i czasu
Dzwon stary, cerkiewny zadzwoni
Nutą niegdysiejszej wioski
Sadów pozbawionych troski
Zatętnią kopyta spłoszonych koni

Wzlećże pieśni nad połoniny
Ponad zieleń nieskończoną
Zatrzymaj bieszczadzkie godziny
Niech serca nieprzerwanie płoną
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ZIELENIĄ SIĘ BUKI

Zielenią się buki
W Śląskim Beskidzie
Już słychać śpiew ptaków
Hej, wiosna idzie!
Podchodzi z dolin
Górskimi grzbietami
Zakwita wędrownie
Ścieżkami, szlakami
Na szczyty najwyższe
Radośnie się wspina
Kwitnie już Skrzyczne
Kwitnie Barania
Skała Malinowska
Magurka Wiślańska

Zielenią się buki
Zielenią zieleńsze
Zostań z nami wiosno
Zostań jeszcze
Zielenią się buki
W promieniach słońca
Trwaj nam wiosno!
Trwaj nam bez końca!
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DO KOSA

Kosie,
Mój porankowy budzicielu
Dnia nowego przyjacielu
Ty gdy świt jeszcze chłodny
Witasz trelem ten dzień pogodny
Gdy księżyc jeszcze panuje
Pieśń słońca promień zwiastuje
Ty mnie ze snu wytrącasz
I w inny sen wpędzasz
Gdy śpią jeszcze szpaki, sikory
Tyś już jest do śpiewu skory
A śpiew twój jak dzień słoneczny
Tak miły, ciepły, serdeczny
Śpiewaj mi, czcicielu poranka
Śpiewaj mi każdego ranka
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BO JA
Spotkasz mnie na szlaku
Na zapomnianej ścieżce
Pod skrzydłami ptaków
Uniesionymi jeszcze
W locie coraz wyższym
W coraz dalszą dal
W niebie przejrzystym
Pośród łąk i kwietnych hal

Bo ja mam swój plan
Na życie bez planu
Bo ja mam swój dom
Co nie ma drzwi
Bo ja mam swój świat
Niepotrzebny nikomu
Bo ja mam swój czas
Co nie liczy chwil

Nie idź moim śladem
To utarta droga już
Jeśli tylko dasz radę
W swoją stronę rusz
Nie będziesz jak ja
A ja nie będę tobą
I tak spotkamy się na
Końcu życia zwanego drogą

Bo ja mam swój plan
Na życie bez planu
Bo ja mam swój dom
Co nie ma drzwi
Bo ja mam swój świat
Niepotrzebny nikomu
Bo ja mam swój czas
Co nie liczy chwil
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NOCNI GÓR WĘDROWCY

Przez ciemną noc
Przez samych siebie
Wędrowca los
W gwieździstym niebie
Za śladem kogoś
Swój zostawić ślad
I dalej w błogość
W tajemny świat
W drzew zagubienie
Pośród ciemności
I w nagłe lśnienie
Polan pustości
W góry milczące
Marszu naszego
Echem tylko drżące
Marszu długiego

Chodźmy więc wszyscy
W stronę ogniska
Gdzie pośród nocy
Tańczy jasna iskra
Tańczy z mrokiem nieba
I pieśni słucha
Bo pieśni nam trzeba
By nakarmić ducha
By gdy dadzą znak
Z radością w sercu
Znów ruszyć na szlak
Ku wzeszłemu słońcu
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OTO

Oto pustkowie
Oto mój świat
Oto gór mrowie
I sarni ślad
I tropy zajęcze
W sieci pajęcze
Drogi splątane
Wichrem pognane

Oto ma dola
Ciągła wędrówka
I serca swawola
Gdy czasu końcówka
Co nie ma końca
W promykach słońca
Trwa wiecznie
I lśni słonecznie

Oto jest droga
Oto celu brak
I cisza tak błoga
Oto mój szlak
Co wiedzie przez góry
Przez lasy i chmury
W zieleń zieleńszą
I pełnię pełniejszą
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BORÓWCZYSKO

Borówczysko, borówczysko!
W tobie znajdę niemal wszystko
Ciszę polan i smak lasu
Cierpkiego upływu czasu
Nawet na chwilę nie poczuję
Gdy na dobre zasmakuję
W ciemno lśniącej słodyczy
Co wśród liści zielonych krzyczy

Smakiem słońca urzeczony
Przysiądę wędrówką znużony
Przy niskim jagody krzaku
Tego mi potrzeba smaku

Ruszam znów na szlak
Niby do celu, niby ot tak
Nieważne – daleko, czy blisko
Chciałbym znów trafić na borówczysko
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MARZENIE O BIESZCZADZIE

Zieleni, otul serce
Wietrze, chmury odegnaj
Znad duszy wędrowca
Zapuść korzenie buku
W grząskim śnieniu
Rozściel ciszę połonino
Pod nieba zapomnieniem
Utul do snu strumyku
Szemrzącą kołysanką
Świecie wokół mnie
Zwij się Bieszczadem

BIESZCZADZKI PORANEK NAD SOLINĄ

Nad Soliną wstały mgły
Dzień je w niebo unosi
A razem z mgłami sny
I marzenia wiatr ponosi
Spod mglistej pościeli
Góry wschodzą z wolna
W wysokiej nadziei
Biegnie droga polna
Nią idę świtem
Unoszę się z mgłami
Solina już blaskiem
Słońca promieniami
Witaj Bieszczadzie
Witajcie mgły
Dzień dobry słońce
Lećcie z wiatrem sny
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W GÓRACH MÓJ DOM

Czymże jest dom, jeśli nie miejscem
W którym serce znajduje ukojenie
Czymże są góry, jeśli nie mym domem

Przestąpię przez progi zielone
W pokoju lesistym zamieszkam
Gdzie ściany to drzewa, a sufit to niebo
Ni krzesła, ni stołu nie trzeba
Budzić mnie będą ptaki poranne
Księżyc do snu mnie utuli
Oto mój dom, mój zielony dom

Czymże jest dom, jeśli nie miejscem
W którym serce znajduje ukojenie
Czymże są góry, jeśli nie mym domem

Zamieszkam na góry najwyższej szczycie
W chmurach schronienie odnajdę
Wiatr dziki mi stanie się bratem
I przyniesie wolności posłanie
Duszy zieloność zapanuje
Zapłonie ciepłe ognisko
Przestanie istnieć czas

Czymże jest dom, jeśli nie miejscem
W którym serce znajduje ukojenie
Czymże są góry, jeśli nie mym domem
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UNIEŚCIE MNIE GÓRY

Unieście mnie góry, unieście do nieba
Tego właśnie chcę, tego tylko mi trzeba
Prowadźcie mnie przez lasy wasze zielone
Wprowadźcie na otchłanie wasze nieskończone
Pozwólcie głowę złożyć na zielonym mchu
Zabierzcie mnie w wędrówkę, jak stąd do snu
Niech się i ja stanę jak góry wysokie
Niech się i ja zatopię w niebo głębokie
Zasnę jak szczyty, zasnę na wieki
Nad snem mym czuwać będą jodły i świerki
Obudzą tylko wtedy, gdy znów w dolinę
Zaśniony opadnę w szarą miast krainę

DO HALNEGO WIATRU

Cóż mi opowiesz
Dziś Halny Wietrze
Jaką historię
Przyniesiesz z gór
Nie mów mi nic
O szarym mieście
Które otacza
Milczenia mur

Nie mów mi nic
O ludziach bez twarzy
Których tak wielu
Spotykam co dzień
Oblicza bez rysów
Spojrzenia bez barw
To nie jest życie
A życia cień
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Opowiedz mi dzisiaj
O Halny Wietrze
Jak tam na szczycie
Śpiewały świerki
Gdyś twym podmuchem
W taniec porwał je
W zwiewne kołysanie
W rytm wietrznej piosenki

Opowiedz o halach
Po których gnasz
Tak wolny i dziki
Wśród falujących traw
Wśród borówek woni
W świetle gwiazd
Tak daleko
Od codziennych spraw

Przywołaj w góry
Mnie Halny Wietrze
Już dziś przywołaj
Gdzie Tyś się zrodził
Opowiedz gdzieś był
Opowiedz gdzie będziesz
Jakie twe szlaki
Kędy będę chodził
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SZANTA GÓRZYSTA

Człowiek gór
To nie lądowy szczur
On też rozwija żagle
Gdy halny wieje z gór
Wciąga swą banderę
Na maszt zrobiony z buka
A na banderze szczyt
I tego szczytu szuka

Zażeglujże granią
Poprzez szczytów sztorm
Zażeglujże z nami
Dzisiaj nasze góry są!

Człowiek gór
W wilków morskich stadzie
Żegluje gór szczytami
Nawet w niepogodzie
Choć fala wysoka
Zmyć nas chce w doliny
My wciąż uparcie
Na sam szczyt dążymy

Zażeglujże granią
Poprzez szczytów sztorm
Zażeglujże z nami
Dzisiaj nasze góry są!
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NIEŚMIAŁY UŚMIECH BESKIDU

Lecą w niebo z mgłami
Niegdysiejsze deszcze
Słońce światła snopami
Przecina lasu przestrzeń
Senne Beskidy
Budzą się z chmur
Trochę na niby
Jakby bez tchu
Zmęczone nieba łkaniem
Wtulone jeszcze w mgłę
Chowają się przed słońcem
W opary tamtych łez

PIEWCY GÓR

Góry w strofy moje przybiorę
Niech i one dodadzą im chwały
Lecz co znaczyć będą moje wiersze
Gdy góry tak wielkie, a ja taki mały
Niczym strofy moje i innych poetów
Nie są góry piękniejsze na kartach tomików
Nie są szczyty wyższe, ni świerki zieleńsze
Nie są chmury bliższe, ni buki cudniejsze
Nie są lasy cichsze, hale samotniejsze
Gdy w kartkę je zawrę, zaduszę słowami
I piórem zakreślę, zamglę rymami
Lecz w sercu mi góry na zawsze zostały
Co w sercu – to w słowie, i wierszach tych małych
Kto choć raz zawitał w beskidzkie rozstaje
Ten piewcą gór już na zawsze zostaje
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POWRÓT PACHNĄCY BIESZCZADEM

Powrót pachnący Bieszczadem
Z połonin do domu
Zapomnianym sadem
Boso i po kryjomu
Pachnące Bieszczadem ślady
Własne, czy anielskie
Odwiedziły te sady
Co dzikie i sielskie
Odwiedziły te lasy
Wonne i zielone
Znalazły tamte czasy
Wśród połonin zbłądzone

Cisnej ciche żegnanie
Krzyżem przydrożnym na drogę
Połonin ostatnie wołanie
By w buków pożogę
Jesiennym płonącą liściem
Zanurzyć się po czubek snów
Gdzie las jest marzeń sadem
A sad jest lasu domem
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IMIĘ

Jesteś moim promieniem
Jakim nazwać mam Cię imieniem
Gdy żadne imię mi znane
Nie jest jak Ty roześmiane
Nie ma włosów tak jasnych
W oczach spojrzeń radosnych
Rumianych rysów Twej twarzy
Ciepła, którym serce Twe darzy

Nikt na ziemi nie zna imienia
Nazwać takiego nie potrafi lśnienia
Co w jednej się mieści osobie
W Tobie ma Miła, w Tobie
W Twoich włosach jasnych
W spojrzeniach Twoich radosnych
W rumianych rysach Twej twarzy
W sercu, które ciepłem darzy

Nie mają imion anioły w niebie
Którymi mógłbym nazwać Ciebie
Żadne z nich nie jest takie świetliste
Jak Twoje serduszko czyste
Jak Twoje włosy jasne
Spojrzenia Twoje radosne
Rumiane rysy Twej twarzy
Jak serce, które ciepłem darzy

Niech się słowo jedno Twym imieniem stanie
Pozwól, ze powiem do Ciebie „Kochanie”
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ODPOWIEDŹ

Zapytasz kiedyś: „Dlaczego?”
Zapytasz kiedyś: „Za co?”
Wiem już co odpowiem
Dziś już wiem...

Niczym są kwiaty wiosenne
Niczym wszystkie niebieskie krainy
Bledną przy Tobie, tracą blask
Wszystkie słońca wschody i zachody
Boś piękna tak
Taka przepiękna

Letni dzień upalny
Chłodny się przy Tobie zdaje
Słońce nie grzeje tak mocno
Jak choćby jeden Twój uśmiech
Boś ciepła tak
Taka serdeczna

Ten piękny uśmiech
Zawsze twarz Twą rozpromienia
Zdajesz się na co dzień
Nie wiedzieć czym jest smutek
Boś pogodna tak
Taka radosna
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Goryczy nie zna
Kto może być przy Tobie
Świat uśmiechem słodzisz
Lepszym się staje życia smak
Boś słodka tak
Taka urocza

Za to wszystko
I za więcej jeszcze
A może tak zwyczajnie
Bez pytań „Dlaczego”?
Nie zapytasz mnie
Ja nie powiem niczego
Niech wspólne milczenie
Będzie olśnieniem
I odpowiedzią

FOTOGRAFIA

Czy wiesz Miła
Że już się w wieczność zmieniła
Twoja twarz roześmiana
Tamtego dnia z rana
Ona zawsze być ze mną potrafi
Na tej starej, pomiętej fotografii
Schowanej w kieszeni na sercu
Niezmiennym swym miejscu
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BESKIDZKI ZACHÓD SŁOŃCA

Zaszło już słońce
I zerwał się wiatr
Biegłem po łące
Gnałem jak wiatr
Pod niebem czerwonym
Kwiecisty świat
Lipcem pachnący
Lśniący od barw

Beskidzki zachód słońca
W sercu mym zostanie
Beskidzki zmierzch pogodny
Wiatrem traw kołysanie
Do snu

Już niebo przygasło
Gotowe do gwiazd
I echem się niosło
Znad ptasich gniazd
„Dobranoc” świergocze
A z polnych traw
Żegnanie świerszcze
Żegnanie dnia

Beskidzki zachód słońca
W sercu mym zostanie
Beskidzki zmierzch pogodny
Wiatrem traw kołysanie
Do snu
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ZŁOTE GÓRY

Gdy zachodzące słońce
Ozłociło beskidzkie pagóry
Zarumienił się błękit bezchmury
Nad gór pozłacane kontury

A o wschodzie
W blask zmieniły się hale
Traw dojrzałe kłosy
Kruszcem cennym się stały

Beskidzkie wschody i zachody
Choćbym grosza nie miał
Bogaczem jestem
Bo widziałem
Złote góry u mych stóp

SOLINA

Hej nad Solinę
Jeszcze raz popłynę
Przez leśną ścieżynę
Przez Sanu dolinę
Przez Bieszczad krainę
W zieloną godzinę
Tam nad Solinę
Jeszcze raz popłynę
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POWRÓCĘ

Czekaj na mnie Rawko
Czekajcie Bieszczady
I lasy zielone
I opuszczone sady
Czekajcie na mnie
Bo tęsknię za wami

Pewnego dnia pięknego
Przestąpię Bieszczad progi
I w zieloność ścieżką
Znów poniosą nogi
Znów wiatr mnie pogna
Ze słońcem zatańczę

To już niebawem
Moje Bieszczady
I lasy zielone
I opuszczone sady
Powrócę raz jeszcze
Powrócę wreszcie
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MUZYKA CZASU – MUZYKI CZAS

Wpadłem w cztery ściany
Trochę zaspany
Nic mi się nie chciało
Leżałem na wznak
Ziewnąłem raz otwarcie
Lecz zegar na warcie
Na moje ziewanie
Powiedział „tik-tak”!

Graj na gitarze
Ścienny zegarze
Muzyka czasu
I muzyki czas
Graj na gitarze
Ścienny zegarze
Wskazówką minutową
Za struny szarp

Ożyły już ściany
I poszły w tany
Sen uciekł przez okno
A nuda przez drzwi
Nie było już ziewania
Nie było wzdychania
Bo zegar na ścianie
Wciąż śpiewał „tik-tak”!

Graj na gitarze
Ścienny zegarze
Muzyka czasu
I muzyki czas
Graj na gitarze
Ścienny zegarze
Wskazówką minutową
Za struny szarp
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SPOTKANIE

Szedłem przez miasto szare
Już jesień nadeszła
Ciemną chmurą i chłodną zawieją
I gdy już myślałem, że rozpłacze się niebo
I łzami znów ociekną stare kamienice
Stało się coś
Czego od tak dawna chciałem
O czym marzyłem nie raz
Gdy chodziłem po szarym mieście
Nagle i niespodziewanie
Stało się

Jak promyk w bezbarwnym tłumie
Zabłysł Twój uśmiech
Poznałem od razu
Poczułem jego ciepło
Tylko on jeden miał kolor
I tylko Twoja twarz
Była taka rumiana
Włosy Twoje w kolorze słońca
I bluzka wiosennie zielona

Miasto już nie było szare
Choć na chwilę
Poszedłem w swoją stronę
Tak jak Ty
Spotkamy się jeszcze kiedyś
Pomalujesz znów mój świat
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CZEKANIE JESIENI

Czekam aż zajdzie słońce
Krótka chwila jeszcze
Coraz wcześniej wstają gwiazdy
Coraz częściej padają deszcze
Czekam
Aż wielka pożoga strawi do cna
Ostatnie jabłoni liście
Aż wielka pożoga ogarnie świat
I jesień nadejdzie mgliście

CISZA

Błogosławiona jesteś ciszo
W brzmieniu twym bezdźwięcznym
W wymownym milczeniu
Usłyszę prawdę
Wielki bezszelest

WIEWIÓRKA

Wiewiórka – moja przewodniczka
Prowadzi cienistą alejką
Spokojnie
Bym nie zbłądził
Na krętych ścieżkach
Wrześniowego zamyślenia
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GORCZAŃSKI ŚWIT

Płyń!
Mgły już ocean rozpostarły
Gór wyspy majaczą na horyzoncie
Dolin mielizny nie straszne już
Skryte we mgle spokojnej
Nowe lądy nieznane
Nowi ludzie
Nowe chwile
Nowy dzień
Nowa żegluga
Ocean przed tobą możliwości
Góry na wyciągnięcie dłoni
Płyń...
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LITANIA DO WATRY

Watro
Ciepło wędrowne – ogrzej serca nasze
Blasku nocy – ogrzej serca nasze
Iskro nadziei – ogrzej serca nasze
Drwa konanie – ogrzej serca nasze
Dnia żegnanie – ogrzej serca nasze
Wspólnoto idących – ogrzej serca nasze
Stróżu śniących – ogrzej serca nasze
Duszo szałasu – ogrzej serca nasze
Tańcu cieni – ogrzej serca nasze
Ostojo muzyki – ogrzej serca nasze
Powierniczko ciszy – ogrzej serca nasze
Żywy płomieniu – ogrzej serca nasze
Łzo chwili – ogrzej serca nasze

Ogrzej serca nasze, Watro
Doczekaj z nami świtu
Pożegnaj ciepła resztką
Gdy w dalszą ruszymy drogę
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BACÓWKA W GORCACH

We wspomnieniach wracam w tamten czas, w tamto miejsce
W pogodny poranek przy starej beskidzkiej bacówce
Gdy świtu mgły spłynęły z gór szczytów w doliny
I jak jeden, mglisty ocean stały się kotliny
Gwiazdy miejsca ustąpiły, ciepłym barwom poranka
Marszem słońce zabrzmiało, ucichła gwiazd kołysanka
I wyżej, wciąż wyżej szczyty, i niżej, wciąż niżej mgła
I jasność, wciąż jasność, ze słońcem budzącego się dnia
Poranek beskidzki, rumiany rozpostarł się przed nami
Witaj Beskidzie, dzień wstał już, prowadź twymi szlakami

KRAJOBRAZY

Bez dźwięku słów
Bez ludzkich twarzy
Tylko krajobrazy
Tyle w nich sensu, co piękna
Nie po to by wspomnieć
Lecz nacieszyć oczęta
Wszak to co puste
Najmniej się pamięta

Chodź ze mną
Co podzielimy
Trwalej zostanie
To co niczyje
Naszym się stanie
Chodź
Jak na płótnie obrazy
Namalujemy
Własne krajobrazy
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JESIEŃ

Jesień jak co roku
Przyleciała na skrzydłach gawronich
Tańczy nad nagimi gałęziami
Unoszona ostatnimi powiewami
Ciepłego powietrza
Czarnymi pióry wzlatuje w obłoki
Liściem czerwono-złotym opada
Na zwiędłe kwiaty

Wnet wiatr ucichnie
Gawrony lotem znużone
Nie zaproszą już jesieni do tańca
Ona przysiądzie smutna
Pod szarym niebem
Poczeka
Aż przysypie ją śnieg
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GDYBYŚ BYŁA

Gdybyś była moją wiosną
Kwiaty zakwitłyby
Choć już jesień za oknem

Gdybyś była moim świtem
Słońce wzeszłoby
Choć noc już ciemna nad światem

Gdybyś była mą melodią
Dźwięki zabrzmiałyby
Choć wokół głucha cisza

Gdybyś była moim wierszem...
Jesteś nim przecież
Tyś literą, wersem, strofą
Wykrzyknieniem, apostrofą
Rytmem, rymem
Odą, hymnem
Pełną znaczeń metaforą
Lecz nie wiosną
I nie świtem
Nie melodią

Nie jestem więc ja
Kwiatem kwitnącym
Słońcem wschodzącym
Dźwiękiem brzmiącym
Bo jesteś mi tylko wierszem
A ja jestem tylko poetą
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MOJE DOBRANOC NA ODLEGŁOŚĆ

Czy czujesz jak co wieczór
Otula Cię pierzyna
Mojej pamięci
Wypełniona miękkim puchem
Wspomnień
Delikatna i ciepła
Byś nie zmarzła
W chłodzie samotności
Byś nie poczuła
Dreszczu opuszczenia

Czy czujesz spojrzenie
Anioła Stróża mojej troski
Który cicho siedzi
W kącie Twojego pokoju
Żywiąc się jedynie
Twym słodkim uśmiechem
Dba by ten uśmiech
Nie zniknął nigdy
Z Twej promiennej twarzy
Byś śniła pięknie
I spokojnie
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Czy słyszysz jak o parapet
Dzwoni deszcz
Łez mojej tęsknoty
Gdy wicher samotności
W beznadziei szarpie
Bezlistne korony drzew
Przymknij okno
Nie chcę byś słyszała
Chcę byś spała spokojnie
I śniła pięknie

Może tylko w brzmieniu ciszy
Usłyszysz szept
Usłyszysz moje „Dobranoc”
Moje dobranoc na odległość
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POWIEDZ TO CISZEJ

Powiedz to ciszej
Wtedy usłyszę
Powiedz to ciszej
Powiedz ciszej...

Powiedz to ciszej
Słyszysz?  Nie krzyczę
Więc powiedz to ciszej
Bo czas już na ciszę

Bo szept ma siłę
Bo w szepcie jest moc
Nic nie zmieniłeś
Podnosząc głos

Powiedz to ciszej
Wtedy usłyszę
Powiedz to ciszej
Powiedz ciszej...

Niczym jest hałas
Wobec milczenia
Pokochaj ciszę
Zasmakuj jej brzmienia

Siłą spokoju
Niech płyną słowa
Zaufaj ciszy
Spróbuj od nowa

Powiedz to ciszej
Wtedy usłyszę
Powiedz to ciszej
Powiedz ciszej...
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OD JESIENI DO JESIENI

Takie to już życie, od jesieni do jesieni
Opadły z drzew liście w krainie cieni

Na cóż nadzieja, gdy nic się nie zmieni?
Czekam tylko końca. Końca jesieni.

OSTATECZNOŚĆ

Ostatnim co poczujesz
Nim przykryje cię ziemia
Będzie zapach kwiatów
Ostatnim co usłyszysz
Będzie cichy szloch
Ostatnim twoim istnieniem
Będzie mgliste wspomnienie
I trwanie pamięci
I nikły płomyk
Takiego końca czekaj
Tylko takiego
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TEJ NOCY SPADŁ ŚNIEG

Tej nocy spadł śnieg
Pierwszy tej zimy
Szczelnie okrył białością
Szaroczarne miasto
Chodniki przykrył pierzyną
Drzewa puchem otulił
Przestrzeń wypełnił
Wirującymi płatkami
Tej nocy niebo ma kolor różowy

Tej nocy spadł śnieg
Jak każdego roku
Tak jak zawsze
Jak drobne kawałki
Pokruszonych obłoków
Jak srebrzyste gwiazdki
Płatki mkną by stopnieć
Pomyśl życzenie...
Tej nocy niebo ma kolor różowy

Tej nocy spadł śnieg
Przygnany mroźnym wiatrem
Tańczą białe iskierki
Wśród chłodnych podmuchów
Nie szepce ten wiatr
Nie gwiżdże, nie śpiewa
Śnieg mu milczeć karze
Milczeniem białym przykrywa
Tej nocy niebo ma kolor różowy
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BEZSENNOŚĆ

Nie zasnę już
Nie zamkną się moje powieki
Wiem, że nie przyśnisz mi się
Nie będę śnił o Tobie
Odwiedź mnie
Chociaż we śnie
Ja tak Cię proszę

Znów późna godzina
Mija w bezsenności
Po cóż mam śnić
Gdy w snach nie znajdę nic
Nic prócz samotności
Nic prócz pustości
Nic prócz ciemności
Po cóż mam śnić
Gdy wiem, że we śnie
Tak jak na jawie
Nie zobaczę Cię
Już nigdy
Prawie...
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WYSZEDŁEM

Wyszedłem
O północy
Szukać nocy
Wyszedłem

Wyszedłem
Szukać Ciebie
Gdzieś na niebie
Pośród gwiazd

Szedłem
Alejkami
Pod gwiazdami
Ale sam

Zbłądziłem
W zakamarku
W ciemnym parku
Byłem sam

Wróciłem
Wnet do domu
Po kryjomu
Śnieg spadł
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DO MOJEJ MUZY

W Tobie moja poezja
W Tobie wiersze moje
W Tobie wersów nadzieja
I strof pogodne nastroje
Każda jedna litera
Jest jak Twoje spojrzenie
Co oczy moje otwiera
I daje natchnienie
Z Twych źrenic wyczytam
Kolejne wiersza frazy
I szeptem cicho zapytam
Ile będę jeszcze razy
Wplatać między słowa
Uśmiechu Twego promienie
By ich ciepła choć połowa
Ogrzała wersów brzmienie
Co jak do Ciebie pacierze
Spisuję ciemną nocą
Na gładkim papierze
Nadzieja tęskniącą
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MOJE MIASTO O PORANKU

Pijany słońcem idę ulicą
Mrużę oczy tonąc w blasku
Rozświetlona droga mokrym świtem
Moja droga przez miasto
Prowadzi mnie w stronę słońca
Świetlistym szlakiem wiedzie
Przez lśnienie cichego poranka
Labiryntem małych uliczek
Pośród starych kamienic
Do jeszcze większego blasku
Rześki chłód odurza mnie
Nogi stąpają po promykach
Bezgłośnie i lekko
Migoczą kałuż lustra
W oknach szyby ślą mi
Połyskujące odbicia słońca
Niebo marzącym błękitem
Unosi się ponad głową

To właśnie moje miasto
Moje miasto o poranku

LAMENT IGLIWNY

Smreki targane wiatrem
Krzyczą coraz głośniej
Chłodnym świstem

Milkną na chwilę
I znów podnoszą
Lament igliwny
Nikt ich nie słucha
Tylko gwiazdy
Tylko gwiazdy i ja
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WSCHÓD SŁOŃCA ZZA TATR SZCZYTÓW

Horyzont rozszarpany gór szczytami
Krwawi czerwoną poranka zorzą
Świat zalewającą ciepłymi blaskami
Świat, co o sennej jeszcze porze
Powoli się budzi wraz z górami

Zza Tatr jasność wielka się wylewa
Coraz więcej nad głową błękitnego nieba
Gwiazdy nikną, noc jeszcze ciszą ziewa
Wnet dzień przywitamy, świeżą kromką chleba
Coraz większy blask resztki mroku rozwiewa

Wnet już zza szczytów wyjrzy słońce
Promykiem już mruga pomiędzy górami
Zaraz ukaże swe oblicze gorące
Na świat spojrzy za Tatr skałami
I rzucą mu się w objęcia śniegi skrzące

To nowy już dzień, z Tatrami witany
Już w jasnej poświacie tonie świat cały
Ścieżka przez śnieg, a śnieg iskrami przybrany
Szczyty w promieniach słońca i swej chwały
Nie często dzień tak piękny jest dany
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PRZEZ DIABLAKA ŚNIEGI 
W SŁONECZNY DZIEŃ

Jeśli niebo w jasności
A szczyt się śniegiem bieli
Jak poznać niebo?
Odróżnić jak od ziemi?
Jednym teraz niebo
I jednym teraz ziemia
Wielką jasnością
Skrzącego promienia

Brniemy poprzez blask
Na nieba i ziemi skraju
Mroźnym skrawkiem raju
Nie wiemy po czym stąpamy
Po śniegu, czy po chmurze?
Po niebie, czy po górze?
Inna to rzeczywistość
W inny świat podróże

Pielgrzymi w obcej stronie
Przez śnieżne przygarnięci otchłanie
Przemierzamy jasność
Zapadamy się  w wędrowanie
W czasu nieskończenie
Białość już wiecznością
Bo gdy śnieg stopnieje
Zostanie wspomnienie
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PIĘKNA JEST ZIMA

Piękna jest zima
Piękne płatki śniegu
W Twoich włosach
Twarz Twoja piękna
Bardziej rumiana
Dłonie cieplejsze
Jeszcze cieplejsze
Piękna jest zima
Gdy jesteś

OKRUTNA JEST ZIMA

Okrutna jest zima
Biała monotonnie
Ścieżka do Ciebie
Śniegiem zasypana
Za bezkresną zaspą
Chłodna cisza
Jeszcze chłodniejsza
Okrutna jest zima
Bez Ciebie
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ZMARZNIĘTY KOS

Zmarznięty kos czarnopióry
Przysiadł na cienkiej gałązce
Bezlistnej, przysypanej śniegiem

Kos pióra nastroszył czarne
Osypał się śnieg z gałązki
I tylko żółty dziobek kosa
Zdaje się czekać słonecznego lata

SAM W MGLISTYM LESIE

W samo serce mgły
W sam środek lasu
Gdzie zmrożone łzy
Nie burzą ciszy czasu
W bezkres samotności
W zimne pustkowie
W śnieżnej białości
Gdzie nikt się nie dowie
Tam idę sam
Po swoich śladach
Swego losu pan
W leśnych mgłach
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DOM DLA ZŁUDZEŃ

Zamknięte już drzwi
Stoję jeszcze
W korytarzu złudzeń
By za chwilę wyjść
Na puste podwórze
I jeszcze dalej
Szukać nowego domu
Dla nowych złudzeń

DWA MOTYLE

Znamy się tylko na chwilę
Jak dwa przysiadłe
Na jednym kwiecie motyle
Odlecisz
Tyle jest przecież kwiatów na łące
Są inne, barwniejsze, bardziej pachnące
Znamy się jak dwa motyle
Ulotnie
Tylko na chwilę
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DWIE RZEKI

Czas nas goni
Czas nam ucieka
Ja jestem jak rzeka
I Ty jesteś jak rzeka
Źródła już swego nie widzę
Tak samo jak Ty
Czy spotkają się potoki
Nim wpadną do morza?
Czy nową stworzymy rzekę?

Czas nam ucieka
Już widzę wybrzeże
Tak samo jak Ty
Chyba nie chcesz
Wpaść do morza sama
Tak samo jak ja
Nurt nam jeden przyświeca
Jeden mamy cel
Nie każ płynąć w samotności
Sama płynąć nie chcesz też
Pomyśl jaką piękną
Stworzylibyśmy rzekę
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WIERSZ O WIERSZU

Pusta kartka tyle zmieści
Tyle myśli, tyle opowieści
I łez tyle, tyle śmiechu
Tyle dobra, czasem grzechu
Zmieści pamięć, ujmie w słowa
Życie całe w wersy schowa
Jak ocean biała kartka
A pióro jest jak łódka
Co po bezmiarze bieli
Żegluje ku nadziei
Płyńże łódko
Po bieli gładko
Aż sztormowe fale
Co targają tobą wytrwale
Osadzą cię na mieliźnie
I wiedz, że na płyciźnie
Ku nadziei łódko płynąca
Doczekałaś wiersza końca
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HARMOSZKA

Tchnienie w dźwięk
Oddech w muzykę
Skrawek melodii skrzętnie skrywany
W gąszczu dłoni splecionych
Miedzy gąszczem tym a ustami
Mieszkają nuty
Gotowe na każde tchnienie
Podmuchem życia poruszone
Do życia muzykę powołać
Co się wokół rozlewa
Mimo dłoni splecionych
I brzmi życia tchnieniem
W martwy kawałek metalu
To jest jak magia
A oddech jest zaklęciem
Co sprawić może
Że usłyszą wreszcie uszy
Co w duszy gra
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POŁONINA

Połonina
Tutaj wiersz mój się kończy i zaczyna
Nią zwieńczona cudna Bieszczad kraina
Połonina, połonina, połonina!

Połonina
Niebo całe szczytem na wskroś przecina
Źdźbła traw wicher kołysze i ugina
Połonina, połonina, połonina!

Połonina
Górskiej wędrówki skutek i przyczyna
Niechaj zwolni czas, niechaj się zatrzyma
Połonina, połonina, połonina!

Połonina
Cały świat tu żegluje i odpływa
Niechaj nam się ziści ta połonina
Połonina, połonina, połonina!
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KIRKUT LESKI

Las gesty, cichy, zielony
Nieprzenikniony jak zapomnienie
A w cieniu jego macew kamienie
Jak wrota świętego domu
Zamknięte i milczące
Milczą epitafia mchem zarosłe
Kwitłech tylko czasem szepną
Prośbę cichą spod kamyka

Lew skacze z kamienia
Zastygły w bezruchu
Gąszcz mu nogi oplata
Zieloność pochłania
Las lwa pożera
Pamięć zaciera
Skrywa wspomnienia

Połóż kamyk na macewy szczycie
Niech wiedzą ci co odeszli
Że pamiętają o nich jeszcze
Ci co zachowali życie
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TĘSKNOTA ZA GÓRAMI

Już tęsknię za górami
Choć w płucach jeszcze zapach lasu
Już w drogę ruszać chcę
Choć właśnie wróciłem ze szlaku
Już szczytów sięgają marzenia
Choć w codzienności zastygły pragnienia
Znów poczuć chcę wolność
I ścieżkę kamienistą pod stopami
I znów cel chcę mieć
Otulony w błękicie białymi obłokami
Znów poczuć chcę sens
I poczuć radość dążenia
Nic, że ścieżka kręta jest
Lecz cel jaśnieje w pięknie spełnienia
Znów gór pragnie serce moje
Śnią się doliny, szczyty, przełęcze, granie
Znów jednak codzienność
Znów góry skryte za ciemnymi chmurami
A ja znów chcę uciec
Już tęsknię za górami
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KILKA PYTAŃ DO SAMOTNEGO WĘDROWCA

Czemuż świat przemierzasz sam?
Czemuż po śladach twych nikt nie kroczy?
Czemuż towarzyszy miewasz, a nie masz?
Czemuż którejś serce, i którejś oczy
Nie są ci bliższe niż droga daleka?
Czy warto iść aż po horyzont daleki
Gdy wiesz, że u celu nikt nie czeka?
Czy nie są zbyt puste góry, doliny i rzeki
Gdy brak ci u boku drugiego człowieka?
Nie przeraża cię ta cisza dokoła?
Nie kłębią się zbyt silnie w głowie
Myśli i niewypowiedziane słowa?
Wiesz przecież – nikt nie wysłucha i nie odpowie

Błądzisz wędrowcze, błądzisz dalece
Nie znajdziesz kompana ni w górze, ni w rzece
Mylisz się wędrowcze, mylisz wielce
Nie szumią tak drzewa, jak bije jej serce
Przysiądź się do nas, przysiądź do ogniska
Niech i w twym oku zabłyśnie ta piękna iskra
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