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Wstęp

Drodzy Miłośnicy Poezji!

Przed Wami tomik twórczości Poetów Ziemi Birczańskiej, 
dla których poezja jest pasją 

oraz odskocznią od życia codziennego. 

Tomik zawiera wiersze autorstwa:

Elżbiety Dańko
Mariusza Kopczaka

Agaty Lalik
Małgorzaty Lalik
Marii Wasiewicz

Dziękuję Autorom za współpracę i chęć dzielenia się 
swoimi przemyśleniami.

Zapraszam do lektury, refleksji i zadumy...

Grzegorz Gągola
Wójt Gminy Bircza
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Elżbieta Dańko

Błogosławiony 
Janie Pawle II

Błogosławiony
który szedłeś w imię Pańskie
na świat rzucając ogień
miłości Bożej
pełnej miłosierdzia

Ufający Panu
gromadziłeś rzesze
ubogich duchem
wlewając w ich serca nadzieję
świadectwem Twego życia

Jak magnetyczna siła 
wiedziesz nas drogą Prawdy
Wszechmogącego
który Jest i Trwać Będzie zawsze 
Błogosławiony
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O słuszności wyboru

Kładę przed wami 
dobro i zło
Wybierajcie! Wybieraj!

Bez wahania sięgnął
Garścią pełną dobywając.
Nie zakopał talentów rozlicznych
I po świecie je rozdawał
Ubogim, spragnionym i głodnym.

Niestrudzenie szedł w górę,
O słuszności wyboru zapewniając

Delikatnie kładąc przed nami
Bożą miłość
Potężną zmartwychwstaniem.
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Na ścieżkach 
„Tryptyku rzymskiego”

Czytając podążam,
Po śladach Twych Słów,
W poszukiwaniu źródła
Przedzieram się,
Szukam...

Z nadzieją wspinam się po nich
Do góry tajemnicy początku.

Chciwie chwytam echo Twych Słów:
„Gdzie jesteś źródło?”
Smakują ożywczą świeżość
Pytań dojrzałych wiarą silną,
Co góry przewraca.
Na nowo kruszysz mą słabość
Gdy po śladach
Wielkich myśli Twoich
Szukam
Tego który Jest
I trwać będzie zawsze.
Ciszę wypełniają szczelnie
Twe pokornie w ufności zanurzone
Słowa
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Gramatyka cierpienia

Abecadło cierpienia 
od A
a co tam samo przejdzie
do Z
za późno
Przypadki z milczeniem
w mianowniku 
Westchnieniem w wołaczu
Osoby od pierwszej do ostatniej
w liczbie pojedynczej
w trybie natychmiastowym 
Oznajmiane w ciszy
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Spotkanie

Kilka zegarków porzuciło czas
Tak zwyczajnie zamilkły sobie
A my wspominamy
Kalendarze dat pełne
Minionych
Ukrytych w szufladach pamięci

Szczypta piasku z klepsydry
Wszechczasu
Opada w głąb nieznaną
Tajemniczo skrzy się zatrzymana
W rozmowach
Na przekór przemijaniu
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Przemijamy

Zlatujemy się w popłochu
Rozsupłując telefonów sznury
Kwiatom smutek nadajemy
Związany

Zatrzymani w geście żałobnym
Płaczemy nad sobą
Odchodzeniem w nieznane

Przemijamy sobie zwyczajnie
Nad mogiłami braci
Z cudowną nadzieją na jutro
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Wstań i chodź! 
(pamięci Jana Pawła II)

Z ufną wiarą
Ustawiamy kroki w ślady
Stóp Pielgrzyma Wielkiego

W poszukiwaniu źródła.
Ma sens przemijanie nasze.
Ma sens...
Powiedział wsparty o krzyż
Dar nasz niewątpliwy
Z Nieba
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Mariusz Kopczak

Pędząca lokomotywa

Piszę wiersze
tak jakbym
chwytał 
w dłonie
pędzącą lokomotywę
co mi 
ciągle ucieka

A mnie
nie ma już tam 
gdzie są me słowa

Ja przechodzę
i jeszcze w otwartych
drzwiach

mijam
mój 
cień

Moje 
egipskie
ka
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Kamienie

Kamienie
uczą
nas
jak 
trwać
Bez najmniejszego
sprzeciwu
godzić się
na własne
istnienie
z całą jego nędzą
i blaskiem
Nie zazdroszczą nam
naszych przywilejów
płynących z bycia ludźmi
tak jakby wiedziały
że być człowiekiem
to wielkie utrapienie
Doskonale
obojętne 
od powstania
świata
Można powiedzieć
że przyroda
obeszła się z nimi
łaskawie
skąpiąc im czucia
Cierpliwie czekające zagłady
pod językiem wiatru i deszczu
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Autoportret z wierszem w tle

Nie umiem chodzić po wodzie ani latać
Nie mam wiary która góry przenosi
Nie policzyłem wszystkich ziaren piasku
tak jak On to zrobił
Nie wiem co bym uczynił gdybym miał przebaczyć
zdradzoną miłość
Nie rozumiem mowy ptaków a mimo to
a może właśnie dlatego codziennie
kruszę dla nich chleb

Któregoś dnia powiedziałem sobie
że odejdę od poezji
i już nigdy do niej nie wrócę

Potem napisałem wiersz
i byłem szczęśliwy

Teraz wiem że nie można odejść
od poezji nie umierając
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***

Rozkazałem:
tysiąc koni zaprzężono do mego bojowego 
wozu
Chciałem przebyć me Królestwo na całą
długość –
na drodze stanął ocean
Chciałem to zrobić na całą Jego szerokość –
przeszkodziły góry
Tak uwięziony pomiędzy jedną granicą a drugą
pomyślałem o tej trzeciej która dzieli
niebo od ziemi
Ku niej też wzniosłem swe serce jak oczy
mówiąc:
przebacz jeśli jestem złym strategiem 
W odpowiedzi – 
zagrzmiało
Teraz wiem że w tamtej chwili na temat wojny 
powiedziałem wszystko
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***

Wtedy zapragniesz powrócić do dzieciństwa
bo tylko w takim wieku osiąga się rzeczy
odmówione późnym latom:
zdziwienie i ekstazę
Pomyślisz jak zdobyć ziemię która młodym 
jest dana na własność
Będziesz chciał odpocząć w spokoju
jasnej wody lecz Ona cię nie ukołysze –
zabierze wszystko czego tak naprawdę
nie posiadasz:
gwiazdę wieczorną i tę błyszczącą w dzień
A to co ci zostanie z życia które się nie mieści
w żadnej ludzkiej garści to twe do wędrowania
nogi i wiara że spełnią się twoje nadzieje
dziecinne choć przeciwko tobie wszystkie zmówione 
żywioły
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Rozważania starego władcy

Teraz kiedy osiągnąłem już wszystko
czego pożądałem zrozumiałem że trud mój
był nadaremny
Moje oczy które syciłem kolorami i widokiem
pięknych kobiet zaszły bielmem
Wypadły mi wszystkie zęby a moje usta
są suche jak piasek na pustyni
Byłem władcą krain rozciągających się od morza
do morza i od gór do gór
Posłuszni mi byli zarówno ci najbogatsi 
jak i ci najbiedniejsi
Lecz moje królestwo upadło
a moja potęga minęła
pozostawiając w mej duszy ból
Mówią że czas jest wielkim nauczycielem 
i odsłania przed nami to co dotąd było
ukryte
Mnie nie nauczył niczego ani też niczego
przede mną nie odkrył
Na starość błądzę jeszcze bardziej
niż za dawnych dni
Teraz kiedy osiągnąłem już wszystko
czego pożądałem postanowiłem odejść
Może na północ albo na południe
Doszły do mnie wieści że gdzieś tam
żyje człowiek którego muzyka jest doskonała
Chcę go posłuchać gdyż wiem
że lekarstwem na mój ból jest śpiew
a nie wyjaśnienia
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Jest

Jest 
pora 
miłości

jak
poranek
świeża

Są zapachy
tak radosne

że tylko
dzieciństwo
mieszkać
w nich może

Jest
chwila

która
coś nam 
przypomina

Są niedziele
jak katedry
piękne



21

Jest los
którego nikt
odczytać 
nie potrafi

i czas
który
wszystko
zabiera

I jest rzeka życia
do której tylko raz się wchodzi

dlatego to co uczynimy
uczynimy na zawsze
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Trwoga

Czy gdy

myśli odejdą
głód ustanie

czy będzie jakieś Potem?

Patrzę w okno
i myślę o Tajemnicy

O tym 
jak moje ja –

papierowy
samolot

tonie w ciemnych 
koronach drzew
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Guziki

Kiedyś byłem sam
jak drzewo
w pustym polu
Aż raz przywiał wiatr 
i zamieszkał
w mych konarach
Powiedział:
„Jeśli chcesz zabiorę cię z sobą 
Razem zwiedzimy świat”
Zgodziłem się
Od tamtej chwili
targany wiatrem
odpadam listek po listku
jak guziki
z żołnierskiego 
płaszcza
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Wieża

Zamieszkałem w wieży aby być bliżej gwiazd
Aby być bliżej wiatru chmur i słońca
Zamieszkałem w wieży aby być dalej od cierpienia
Zamieszkałem w wieży z tysiąca innych powodów
W wieży codziennie czytam ostatni list od mojego przyjaciela
Mój przyjaciel umarł mając dwadzieścia lat
Pisał że studiuje że ma nadzieję zakochać się szczęśliwie 
że chciałby się ze mną spotkać 
i porozmawiać o życiu
Spotkanie nie odbyło się 
i nie odbędzie się już nigdy
Zamieszkałem w wieży aby być sam 
Aby mieć spokój i ciszę do pisania wierszy
Postanowiłem że wszystkie moje wiersze będą o przemijaniu
Tak postanowiłem i słowa dotrzymam
A potem je spalę spalę co do jednego
Spalę na popiół
Mój czyn nie będzie miał w niczym uzasadnienia
Tak jak moja wiara – ślepa i bez podstaw 
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Życiorys

Urodziłem się w mieście
którego nazwy wolę nie pamiętać
Może o północy albo nad ranem 
Dzieciństwo miałem raczej spokojne
a to co z niego pamiętam to zabawa z pszczołą
która skończyła się dla mnie boleśnie
W młodości zakochiwałem się kilka razy
w tej samej dziewczynie
zawsze z ujemnym skutkiem
Uczyłem się przeciętnie –
od książek wolałem spacery po parku
Niewiele mam
a to co mam to nie moje
Na krótkie władanie dano mi łatwo palne ciało
i myśli niespokojne
Całym moim bogactwem jest natchnienie
ale rzadko je miewam
Napisałem kilka wierszy
przeważnie o niespełnionej miłości
Cieszy mnie myśl że wszystko przemija
Czy gdy umrze mój mózg umrę i ja?
Niczego nie pragnę
niczego nie żałuję
Mogę powiedzieć że jestem szczęśliwy
Cierpię
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Odjazd

To 
odjazd Pora się
żegnać Niech szumi
spokojnie
las Niech
trwa Powoli
wracamy Przed nami
światła Nad 
nami gwiazdy Trudno
rozpoznać które jest
które Zbyt wiele
chcemy bo aż 
miłości
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Pierwsze wagary

Nie byłoby nic szczególnego
W tym dniu gdyby nie to
Że uciekłem ze szkoły czyli –
Po raz pierwszy zrobiłem coś sam:
Poczułem wolność która przyszła
Razem z moim czynem
Zasmakowałem w Przygodzie
Jak w ustach dziewczyny
I wszystko wtedy przeczułem
Co było nie moim
A co takim
Miało się stać
Że książka której
Na lekcji czytać
Nie chciałem
Wskaże mi inne – 
Te co w przyszłości
Będę czytał namiętnie
Że zeszyt gdzie z nudów 
Kreśliłem kółka i krzyżyki
Przygotuje mi ten pod me wiersze
Że pióro które z niepokojem gryzłem
Stanie się mym losem



28

Przydatność

Bezużyteczny jest rozum który prawdy nie dochodzi
Bezużyteczne jest serce które kochać nie chce
Bezużyteczne są oczy które widzą bliżej niż dalej
Bezużyteczne są usta które nie całują
Bezużyteczna jest twarz po policzkach której
Łza nie spływa
Bezużyteczne są słowa które nie wyrażą świata
I mowa jest bezużyteczna jeśli niedosadna 
Na koniec –
Bezużyteczne są dłonie których
Nikt podać nie chce
Na pokój między nami
By się zwitać
Na ostatnie
Pożegnanie
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Bardzo poważny człowiek

Bardzo poważny człowiek
Uśmiecha się dyskretnie 
Całuje damy tylko w rękę
W rozmowie zważywszy 
Argumenty
Odzywa się ostatni
Nie podnosi głosu a jeśli już
To w obronie słabszych
Bardzo poważnego człowieka
Trudno przyłapać na czymkolwiek
Co go krępuje
Bo zawsze
Zdąży zniknąć
W porę
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Organki

Chodzę po Wielkim Mieście
i wygrywam melodie
na organkach

Wygrywam melodie na organkach
bo jestem

wolnym 
człowiekiem

Ludzie śmieją się z tego
że boso tańczę na ulicy Mówią:

chodź kupimy ci buty W nich
nie będziesz wyglądał 
jak głupek tylko
jak przyzwoity człowiek

Ale ja nie chcę od nich 
niczego brać

gdyż jestem szczęśliwy
gdy na organkach
swych gram
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Agata Lalik

***

Poupychane w zakamarkach
w szufladach
skrzyniach
na półkach
przez niedomknięte drzwi szafy wyślizgują się na podłogę
od bliskich
znajomych
od ciebie
spadają pod stopy
na głowę
z dłoni
wszędzie je upycham – niespełnione obietnice
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***

W dłoniach lampka wiary i nadziei
mrugająca miarowo
Ciepły płomień
pamiętam o Tobie Matuś
W każdej chwili
Dobranoc
Już pora
idę nadal walczyć o nieśmiertelność
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***

w ubłoconych dłoniach dziewczynki
pajda chleba z masłem
pachnącym biedą
miłością
wolnością
wszyscy mieli jednako
prawie nic i aż tyle
ze smutkiem patrzę ubogich bogaczy
znających tylko smak konserwantów
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***

związałam mocno moje serce
szorstkim sznurem świadomości
rozkazałam
dość już tego swawolenia
po oceanach złudzeń i rozkoszy
puściłam cię wolno bo łkałeś w niewoli
w zamian wróciłeś obite poranione
przez chaszcze i ciernie naiwności

głupie serce

jednak jedyne i moje
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Podwórkowe wspomnienia

Czy pamiętasz jeszcze dawna koleżanko,
jak skakałaś ze mną za domem skakanką?
Te dawne zabawy, szalone uciechy,
to nasze podwórko i kolegów śmiechy?

Zamknij oczy, powróć w dziecięce czasy,
gdy rzucając kamyk grałaś ze mną w klasy.
Lub gdy po obiedzie razem z dziewczętami
skakałyśmy w gumę całymi godzinami.

Troszkę młodsze dzieci oraz kawalerka,
biegając za sobą bawiły się w berka.
Ja goniłam ciebie, ty goniłaś jego,
stłuczone kolano, ale i cóż z tego?

Rozedrgane śmiechy, krzyki, rwetes, wrzawa,
zagrać w chowanego kolejna zabawa.
Kto szybciej, kto prędzej, gdzie lepsza kryjówka?
Schować się najgłębiej niczym mała mrówka.

Trawnik wydeptany, rozerwane spodnie,
oto starsze dzieci grają we dwa ognie.
W kozę grają inne od samego rana,
gdy przegapisz piłkę skucha murowana.
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Dziś już inna moda, czy też inne czasy,
nie ma ciuciubabki ani grania w klasy.
Dziś komputer dzieciom zastępuje ruch,
w wątłych chorych ciałach, wątły chory duch.

Może koleżanko doczekamy czasów
gdy znów na podwórku będzie moc hałasu?
Może wrócą piłki, rowery i sanki,
kometka i ringo lub szmaciane lalki?
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To tutaj

Nim mnie zabierzesz Ojcze stworzenia
nim zamkniesz moje powieki
weź mnie pod rękę raz jeszcze 
w przemyski mój świat niedaleki
zaprowadź na szczyt Kopystanki
gdzie grzyby niegdyś zbierałam
Sprowadź w dolinę Wiaru
gdzie skronie swe obmywałam
różaniec odmówię przy drodze
gdzie cicha kapliczka stoi
świadkiem historii była
gdy się najeźdźca zbroił
poprowadź mnie poprzez te lasy
co krew bohaterów piły
pod płatkami polnych storczyków
nadal ich milczą mogiły
poprzez te łąki bogate w traszki 
pustułki trzmiele puchacze
w słońcu dostojny Reberce
niechaj raz jeszcze zobaczę
nim zamknę powieki na zawsze
przekażę tobie majątek
końcem mej drogi jest Bircza
dla Ciebie to będzie początek



38

***

dorosło tylko moje ciało
pragnienia małej dziewczynki wciąż takie same
spójrz w moje oczy
na ich dnie wśród spopielonych nadziei 
ostatnie iskierki marzeń
mała dziewczynka w kobiecym ciele
wciąż wypatruje burego kota aby połasił się przy nodze
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Proroctwo

Przepowiadał prorok
zmiany biegunów w planecie
wszystko stanie na głowie
świadkami tego będziecie 
Właśnie na naszych oczach 
proroctwo się dokonuje 
co było niegdyś wyklęte
teraz się gloryfikuje
I patrzę codziennie rano 
w lufcik telewizora
czy jestem jeszcze normalna
czy już psychicznie chora?
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Przedwiośnie

Szukając dzieł Boga na ziemi 
przemierzam moją krainę 
wyznaczoną szlakiem cerkiewek
przyozdobioną wstążeczką Wiaru
czas tutaj biegnie inaczej
leniwie mruczą strumienie
okoniem stają raki
nawet niedźwiedź wyjątkowo szybko
zbudził się w swej gawrze 
aby podziwiać przedwiośnie
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Dobranoc

Otulona wieczorną mgłą
mrugająca żarówkami w oknach
zasypia moja Bircza
jeszcze zgrzyt klucza 
w zamkach sklepikarzy
mrugająca lampka przy tablicach pamięci
pies powracający ze spaceru 
ostatni pojazd zamilkł w rynku
wesoły pijaczek otrzeźwiał
i ruszył jak zwierz do legowiska
Nawet wielobarwne „pelargonie”
wiszące przez okna
karmiące się sensacją i jej brakiem
wciśnięte w poduszki ucichły nieco
Dzwon miejscowego kościoła
ogłosił Maryjo Królowo Polski
Jeszcze wiatr omiata opustoszałe ulice z resztek wrzawy i kurzu 
śpij moja Birczo i otul tych
którzy zasną raz ostatni.
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Westchnienie

Nie biegnij człowiecze na oślep, przed siebie
Zatrzymaj się w chwili zadumy.
Spójrz, oto bliźni spogląda na ciebie,
chce się przywitać, przemówić...
W „wyścigu szczurów”, w krzyku, w hałasie,
pędzisz na oślep do celu.
Warto poświęcić młodość, przyjaciół
dla nieznanego celu?
Przystań na chwilę, zamknij powieki...
jesteś na łące za domem.
Matczyny uśmiech jak promień słońca,
a w dłoniach jej pachnący bochen.
Wdziera się w nozdrza woń polnych kwiatów,
widać w nich dzieło Boga.
Zboże nabrzmiałe dojrzewa w kłosach,
jasna i prosta jest już twa droga.
Znajdź swoją niszę, zakątek skryty, 
gdzie nikt nie zachwieje już tobą,
umiej powiedzieć otwarcie swe zdanie 
i broń go! Przed ludźmi i sobą.
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Przemijanie 

Kiedy odejdę w zaświaty 
a ciało będzie już w grobie 
nie płacz po mnie człowieku 
nie jęcz jak w jakiejś chorobie 

Kiru nie przyodziewaj 
nie miej posępnej twarzy 
nie biadol i nie lamentuj 
nie o tym nieboszczyk marzy 

Naręczy kwiatów nie przynoś
nie pisz na szarfach kochana 
to czyny tylko dla gapiów
i moda powszechnie znana

Zmów wieczny odpoczynek 
i wspomnij mnie przez chwilę 
ten żyje i żyć będzie 
ten co w pamięci nie ginie 

 



44

Współczesny anioł 

Ten Anioł jest inny niż wszystkie 
ciut łysy w czarnej sukience 
z oczami śmiejącymi się radośnie

Ten Anioł ma serce jak dynia
zewnątrz niby twarde 
lecz w środku słodkie jak dżem

Tego Anioła wzrusza niedola 
serce mu wówczas krwawi
współcierpi ze strapionymi 

Ten Anioł jest współczesny 
złodziej serc ludzkich
dzielący się wszystkim co posiada 

Ten Anioł nie dba o byt
walczy jak lew o prawdę
siebie po kawałku kraje i daje

Ten Anioł też się smuci
skrzydła mu wówczas omdlewają 
łzy spływają po policzkach 
lecz wstaje jeszcze silniejszy 

Dziękuję Panie za tego Anioła
za jego codzienność wśród nas
daje nam skrawek nieba na ziemi
oraz nadzieję na wieczność.
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Małgorzata Lalik

***

Biegłeś...
Niby naprzód...
A jednak w bok...
Niby wiedziałeś dokąd...
Chciałeś uciec...
Ale przed czym?
Przed samym sobą?
Przed Nim...
Przed Tym, który rozkruszył
mury twojego serca...
Przed Tym, który wyszedł ci naprzeciw...
boso...
w brudnej, rozdartej szacie...
ze śladami męki...
Bałeś się MIŁOŚCI...
MIŁOŚCI...
która cię ocaliła...
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Mój Katyń

Jak mam wołać o pamięć
gdy usta piachem zatkane?
jak mam ujrzeć światłość
gdy oczy krwią zalane?

Jak mam zrozumieć, uwierzyć
gdy mózg kula przebiła? 
jakże błagać o pamięć
gdy mundur ziemia skryła?

Mech moje kości całuje
Bóg kołysankę mi śpiewa,
obca nieludzka ziemia
różaniec w ręku rozgrzewa.

Pamiętaj o mnie rodaku
za Ciebie swe życie oddałem
pod białą brzozy korą
pod sierpem i młotem konałem.

I Ci co w odwiedziny
z kwiatami mnie wspomnieć chcieli
nie mogli nie zdążyli
po prostu nie dolecieli.

Więc proszą o Twoją modlitwę
zmów „wieczny odpoczynek”
ten żyje i żyć będzie
ten co w pamięci nie ginie.
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Kraina

W mojej maleńkiej ojczyźnie 
w mej podkarpackiej krainie
uczę się kocham dorastam
tutaj mi życie płynie
prastare sosny kołyszą
w koronach ptaki motyle
w Trójcy kapliczka samotna
wspomina szczęśliwe chwile
Wiaru wstęga się wije
tam raki okonie zimują
niedźwiedź się w gawrze przeciąga
bobry żeremia budują
na wzgórzach mury Kalwarii
pielgrzymi do niej zdążają
łaskami obraz słynący
czczą sławią oraz kochają
odwiedź moją krainę
miejsca których nie znacie
pokochaj faunę i florę
to moje Podkarpacie
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Maria Wasiewicz

 Pociąg-Widmo

Widmowy pociąg jedzie 
z jednego świata do świata drugiego
Gwiżdże przeciągle i ciężko sapie
od ludzkich łez i utrapień. 
Ciężka lokomotywa, parą się okrywa.
Jedzie tak ciągle, czy zmierzch czy świt.
Niebawem kół nieznośny zgrzyt 
z hamowań długich 
staje na przystanku
wysadzając jednych
zabierając drugich w ostatnią podróż 
i tak bez ustanku.
Pociąg kołysany tańcem
życia i śmierci
w rytmie opętańczym.
Konduktor przy wejściu staje
pytanie ci teraz zadaje:
Czy wykupiłeś bilet do tego 
między światami kursującego 
tego widma-pociągu?
Jeśli go nie posiadasz
nie stójże w przeciągu.
Masz czas jeszcze do niego
i do zobaczenia niebawem
koleżanko, kolego.
Odjaaazd!!!
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Życie

Życie – wdech i wydech 
strumyk płynący od źródła
do ujścia. 
Nieustanne déjà vu
blasków i cieni, radości i smutków
wiosen i jesieni.
Och życie!
Jesteś cząstką i całością
miernotą i wielkością.
Pierwiastkiem
zlepionym z okruchów
Wszechświata
Takie jesteś życie
niczym sen wariata.
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Nie mów

Nie mów mi nic
jak ja mam żyć
gdy słaby, znękany
z pieniędzy wyprany
gdyż nie mam nic.

Nie mów mi nic
jak trzeba mi żyć
jest nie do ukrycia
że na scenie życia
wielka znieczulica.

Nie powiem Ci nic
raz płaczę, boleję
raz wesół – się śmieję
choć mi nie trzeba 
tej gwiazdki z nieba.

Nie mów mi nic
jak ja mam żyć
raz uśmiech, raz łezka
i kropka, i kreska
tak musi być!
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A gdyby

A gdyby tak na niby 
całował cię przez szyby
a gdyby nie przez szyby
nie byłoby na niby.

Gdyby z tobą kochana 
chciał szaleć aż do rana
a jeśli się zakocha
byłaby Ci radocha.
Ach Zocha!

A między wami gdyby
nie stały żadne szyby
czy kochałby naprawdę 
czy tylko tak na niby.

A mówiąc tak najprościej
dobrze byłoby gdyby 
kochał ciebie naprawdę
nie tylko tak na niby
Ach gdyby!
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Kosmos

Z niczego powstało, to co się stało
Tym, czym być miało, co nie istniało
Z wielkiego Bangu – przeszło do bytu 
Z ciemności nocy, do bieli świtu.
To było z niczego, a jest coś wielkiego
To było zaczątkiem świata Kosmicznego
On rośnie, pęcznieje i się rozszerza
Bez granic zasięgu, bez miar probierza.
Galaktyk wiele, wszechświatów wiele
Pomyśleć tu zda się o bożym dziele.
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Kawiarenka

Siedzimy o zmroku w małej kawiarence
ja i ty.
Bok blisko przy boku
ty ściskasz mi ręce
a w oczach szklą nam się łzy.
Mieszając bezwiednie stygnącą kawę
jej gęstość długo sprawdzamy.
O zgasłej nadziei jak było
a nie jest
wciąż wspominamy.
Ty płacisz za kawę nie dbając o resztę
wnet wychodzimy.
Zbyteczne nam słowa
zbyteczna nam mowa
milcząco ze smutkiem
się rozchodzimy.
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Ubaw

Ubaw po pachy, jest fajna zabawa
U niego mina jakaś niemrawa
Wesoło, gwarno i tańców szał
On wolałby spać, on tylko by spał.

Takie rozrywki to nie dla niego
On stroni od grona towarzyskiego.
Czy ktoś go widział, by głośno się śmiał?
On lubi spać, on tylko by spał.

Gdy pary taneczne wypełniają sale
Nikogo do tańca nie prosi on wcale
Tylko procenty do gardła by lał
Och, jakby po nich zaraz spać chciał.

Orkiestra zagrywa jakiegoś łamańca
Wygina się bractwo w rytm tego tańca
Chcą w wygibasach do rana tak trwać
Gdy on zmęczony, chce mu się spać
On idzie do domu, on idzie spać.
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Wichry historii

Odwieczne wichry historii
wymiatają ze swej drogi 
kolejne pokolenia.
Choć wokół wszystko
ciągle się zmienia
świat pozostaje ten sam
póki dnie i noce nadchodzą
i słońce na niebie świeci
póki dzieci się rodzą
nieustannie przecie.
Ręka losu 
wyrywa kartki
z kalendarza dziejów
od samego zarania.
Wszystko nic to 
„marność pod słońcem”
Kohelet tu się kłania.
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Spektakl

Historia świata jest wielkim spektaklem
W którym scenariusz się wiecznie powtarza
Zapisu początku, czy końca mu braknie?
Wiele ról różnych w nim się przydarza
Sceną jest Ziemia z dekoracją wszelką
Dusze w kostiumach z ciał materialnych
Na świat fizyczny schodzą z tremą wielką
Do krótkich czy długich swych ról niebanalnych.
Gdy obrót ludzkiego spektaklu się kończy
Już czas zdjęcia masek i ukłonów gest
Co z rozpoznaniem aktora się łączy
Po skończonej roli, kim naprawdę jest.
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Nitka

Wisisz na srebrnej nitce życia
jak pajac na sznurku
naciągany ręką lat.
Miotasz się i szamoczesz
jakbyś miał zawojować świat.
Wnet nitka się urywa.
Umierasz.
Nie ma ratunku.
Ta nitka Cię już nie trzyma
jesteś wolny, lekki 
jak statek bez takielunku.
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Bijący dzwon

Twoje serce – bijący dzwon
bim-bom, tik-tak
daje Ci znak, że żyje on
ten bijący dzwon.
I nieustannie wybija rytm
zanim nastąpi
nieznośny zgrzyt.
Przestaje bić dzwon
zamiera on
nie bije już
ten serca ton.
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A niech tam!

A niech tam –
macham ręką na wszystko
A niech tam –
tak prosto i tak zwyczajnie
Co mi tam –
gdy dotyk zmartwień jest blisko
gdy w duszy się robi niefajnie.
A niech tam –
dobrze czy źle czasem będzie
gdy nad mym czołem
pojawią się chmury
problemy –
co ślad znaczą swój wszędzie
Co mi tam –
podnoszę głowę do góry.
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Ta droga

Ta droga wiedzie tam
gdzie jeszcze nas nie było.
Motyle dnia jednego
jednej nocy kwiaty
Ptaki zbłąkane
w kosmicznej przestrzeni
w jestestwie mierzonym 
krokami przemijania
dążące w Zaświaty.
Zgasł człowiek jak gwiazda
jeszcze świecąc resztkami 
ludzkiej pamięci.
Przeciwieństw moc świat rodzi
smutek i radość, dzień i noc
życie i śmierć która nadchodzi.
Gdzie początek końcem
a koniec początkiem.
Lecimy głuchą ciemnością
jak ćmy do światła
mój przyjacielu.
Lecimy w nieznane 
z zawrotną prędkością 
aż do wylotu tunelu.
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Jestem

Wplątana w tryby czasu
w ziemskim jestestwie
świadomie egzystuję.
W materii zamknięta
w dotyku losu
mimozą się czuję.
Jestem zda się
we wszystkim:
w radości i rozpaczy
goryczy i słodkim miodzie
w blasku i cieniu
w pamięci i zapomnieniu.
Materią i antymaterią.
Jestem w nieustannej podróży
w przekraczaniu
progów przeznaczenia.
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Pędziwiatr

Ten chwat, pędziwiatr, obieżyświat
Pędził przez życie w wielkim zachwycie
Gwizdał na wszystko, hultaj – chłopisko
Ten tramp i wamp, bożyszcze dam
Miejsca nie zagrzał, w uciechach się babrał
Szalał, brylował, pies z nim tańcował.
Po latach ten chwat, ten pędziwiatr
Przegrany, znużony nareszcie siadł.
Swe życie przeżyte, miał wiatrem podszyte.
Ten pędziwiatr, obieżyświat
Już nie ten sam, kim był sprzed lat.
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Na fali

Człowieku, bogaty w ziemskie dostatki
Luksusy twym codziennym chlebem
Czy obca Ci litość i dla biednych datki?
Twój wybór, między piekłem a niebem.

Sam swym okrętem sterujesz bezpiecznie
Tonącemu radzisz chwytać się brzytwy
By spadał na dno przepaści bezsprzecznie
By połknął go rekin błękitny.

Tak będziesz „na fali” przez całe życie
I tu powiedzenie może być celne
Że marzysz o złocie Midasa wciąż skrycie
Czy przejdziesz wtedy przez „ucho igielne”?

Przypływy „floty” liczysz, potęgujesz 
Ciągle Ci w głowie taka wyliczanka
Co wtedy poczniesz, gdy wyrachujesz
Stan grożącego Ci manka?
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