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***Od Autora***

Niniejszy tomik stanowy zbiór 
wybranych wierszy uszeregowanych 

według tematyki. A ta jest różnorodna 
i w znacznym stopniu odzwierciedla 

to czym żyję na co dzień. Są to 
wiersze mówiące o tym co dla mnie 
najważniejsze, o fundamentach mojego świata. Każdy ma 
własny świat, postrzegany przez pryzmat tego co kocha, 
tego co dla niego najważniejsze, choćby były to rzeczy z 

pozoru mało istotne. Takich właśnie elementów, bez 
których ciężko byłoby mi się odnaleźć, dotyczą wiersze. 

Są to małe kawałki mojej codzienności. Dla mnie 
znaczące, warte uwagi, zwyczajnie ważne.

Pisząc te wiersze uświadomiłem wiele rzeczy sam sobie. 
Niejednokrotnie pozwoliły mi lepiej zrozumieć siebie, 

swój punk widzenia i nieraz zaskoczyły. Z pewnych spraw 
zwyczajnie nie zdawałem sobie sprawy. Żeby coś opisać 

trzeba to najpierw przemyśleć. I to właśnie owe 
przemyślenia prowadziły mnie nieraz do nieoczekiwanych 

wniosków.

Jest to mój debiut, pierwsze takie wydanie, stąd zdaję 
sobie sprawę z wielu jego niedoskonałości i będę 

wdzięczny za wszelkie opinie i uwagi. Można je przesyłać 
pod adres e-mailowy podany na stronie tytułowej. Z góry 

dziękuję.
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Życzę przyjemnej lektury. Mam nadzieję, że czytanie tych 
wierszy sprawi Ci, Drogi Czytelniku, choć w połowie tyle 

radości co mi ich pisanie.
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***

Sonety 
wśród

gór

***
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***Wstęp***

Cykl „Sonety wśród gór” to wyprawa w miejsca które 
kocham najbardziej, w miejsca w których czuje się 
najlepiej. To urywki chwil, zapiski ze szczególnych 

momentów, z przeżyć jakich doświadczałem. Oczywiście 
było ich jeszcze wiele więcej, jednak w cyklu 

przedstawiam te najbardziej wyraziste miejsca które z 
różnych względów zapadły mi w pamięć najmocniej. 

***

Każdy krajobraz w danej chwili może wywołać inne 
uczucia. W sonetach starałem się oddać emocje jakie 

wzbudził we mnie szczyt, dolina, góra, krajobraz... Raz 
był to podziw, innym razem ukojenie lub smutek. 

Wszystko to można znaleźć w górach.

***

Dziękuję wszystkim z którymi przyjemność miałem 
wędrować po górach. Wy również jesteście częścią tych 

wspomnień i uczuć. Dla mnie Wy również jesteście 
częścią gór.

10



"Przygrywka"

W drodze tkwi wolność
Jedyna jaką znam

Za horyzontem leży cel
Jedyny jaki mam
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"Uśmiech na Górze Baraniej"

Na czubku góry, skąd bieg swój rozpoczyna
Wszystkich rzek tej krainy wielka królowa

Widok, co go żadne nie oddadzą słowa
Wokół wieży góry, a na nich lesista pierzyna

Nagle zza chmur słońce wychodzić zaczyna
Teraz rozbłysło choć dzień cały się chowa

Teraz gór ocean rozświetla od nowa
Skąpana w blasku górska zieleni kraina

Szczyty lśnią, promienieją Wasze uśmiechy
Coście ze mną na tę wysoką górę

Przybyły w tę ciszę, w ten spokój głuchy

Wciąż mam w pamięci to słońce, tę chmurę
Do wspomnień tych wracam gdy szukam pociechy

Kojącą góry i uśmiech mają naturę
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"Z Sokolicy widok na Tatry"

Gdzie okiem sięgam, po horyzontu linię
Tam tak jak krokusy wczesną wiosną
Szczyty Tatr wysokie ku niebu rosną

Tam słychać wicher w skalistej krainie

Tam ostre granie, tam śnieg w dolinie
Trzymany jeszcze gór ręką mroźną

Cichym spokojem, surowością groźną
Co wyziera zza szczytów i patrzy chmurnie

Wierzchołki najdalsze nikną w tle nieba
Przestrzeń od gór tych mnie dzieli tak wielka 

Widzieć co widzę - więcej nie trzeba

Wśród skał Sokolicy błogość taka
Przyjaciół mam w ludziach, w błękicie nieba

W drzew zieleni i w śpiewie ptaka
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"Z Trzech Koron widok 
o zachodzie"

Na skalnym szczycie sławnej, pienińskiej korony
Zasiadłem wygodnie o dnia długiego końcu

By przyjrzeć się Tatrom i zachodzącemu słońcu
By ujrzeć świat zmierzchu czerwienią otulony

Kolor błękitny, żółty, a w końcu czerwony
Ma niebo tak czyste nad wodami Dunajcu

Nad zalewem srebrzystym w górzystym kojcu
Co jeszcze promieniem ostatnim muśniony

Nie przerwie nic ciszy, spokoju nie zmąci
Póki słońce nie zajdzie trwa magiczna chwila

Póki z osłupienia zmrok myśli nie wytrąci

Jak umysł i ciało tak dzień się cały wysila
Tak teraz na szczycie sanktuarium błogości

Trwa do słońca zachodu jedna, piękna chwila
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"Surowe Tatr skały"

Oto dotarłem. Przełęcz - Bogu Chwała!
Stąd oczy nacieszyć można Tatr widokiem

Dziś jednak szczyty skryte za obłokiem
Gór progi, więcej widzieć chmura nie dała

Dziś tak tu pusto, wrzawa zwykła ustała
Lasy dziś smutne, spowite cieniem i mrokiem

Polany nietknięte słońca promiennym urokiem
Chłodna, pusta przestrzeń tu mnie powitała

Lekki powiew ciszy owionął polanę
Wszelkie ludzkie głosy w milczeniu zniknęły
Jak wysokie Tatr szczyty w niebo schowane

Tak oto chwile na przełęczy trwały
Bezludnie i cicho, pustką zmrożone

Samotność surowa jak surowe Tatr skały
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"Wołowiec"

Jak tu wysoko! Jak tu podniebnie!
Szlak cały przebyłem w zachwycie

Na Wołowiec zmierzając mijam szczyt po szczycie
Pod chmurami ścieżką prowadzą Tatr granie

I oto dotarłem, skończone wspinanie
Góry wysokie, co wokół panujecie

Góry wysokie, co w niebo się pniecie
Tak pięknie jak zawsze przyjęłyście mnie

Tak wielka tu przestrzeń, taka nieskończona
Stąd aż po horyzont tak bardzo daleki

Taka bezgraniczna, barier pozbawiona

I trwa tak ta przestrzeń przez długie wieki
Przesiąknięta spokojem, ciszą ogarnięta

Mogę zapaść się w otchłań, zamknąć powieki
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"Spokój nad Smreczyńskim 
Stawem"

Już przez drzewa lasu ciemnego się słońce przedziera
Mrok mnie opuszcza, docieram do azylu świetlistego
Ogarnia mnie ciepła poświata tego dnia gorącego
Uderza mnie cisza głęboka, czas na chwilę zamiera

U stóp moich wody tafla ciemny kolor przybiera
Mroczniejąca odbiciem lasu staw otaczającego

A szczyty czuwają nad spokojem miejsca uśpionego
Za lasem Tatr górska potęga ramiona rozpościera

Czas zatopił się w ciemne stawu wody
Nie płynie już, lecz na dno opada z wolna
I ja się też zatapiam w pięknie przyrody

Trwa w słońca promieniach sielanka spokojna
Czuję jakbym sam ze sobą doszedł do zgody

Serce bije radośnie, dusza moja wolna
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"Sarniej Skały wicher"

Wynurzyć się z lasu tatrzańskiego
Za sobą zostawić ciche drzew objęcia

Poczuć coraz silniejsze wiatru szarpnięcia
Do innego wkroczyć świata wysokiego

Piąć się ostrożnie do wierzchołka sarniego
Miejsca Tatr skały i nieba zetknięcia

Przed wichrem się schronić w głazów objęcia
Wichrem przywrzeć do skały wśród świata górskiego

Nie wszystkie góry są przez nas ujarzmione
Prócz cichych, spokojnych pagórków przychylnych

Są jeszcze szczyty wysokie, szalone

Zrozumiesz to w huku podmuchów silnych
Gdy tylko głazy biorą Cię w obronę

Zatęsknisz wtedy do tych dolin zacisznych
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"Na Wierchu Kasprowym"

To takie uczucie, gdy przestrzeń się otwiera
Jakby coś na chwilę świat zatrzymało

Jakby marzenia wszystkie spełnić się dało
Tak jest, gdy na Kasprowego szczyt się dociera

Gdy Tatr otchłań się przed Tobą rozpościera
Przeszłość i przyszłość - wszystko z wiatrem uleciało

Wzrok po szczytach wędruje i ciągle mu mało
A nawet najmniejsze spojrzenie dech zapiera

Wolność, swobodę, przestrzeń nieokiełznaną
Poznać można tutaj w Tatr wysokości

Odetchnąć otchłanią wcześniej nieznaną

Zatracić się w gór monumentalności
Chwilę jedną, piękną, wśród chmur rozesłaną

Przeżyć, zrozumieć, cieszyć się z wolności
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"Czarnego Stawu Gąsienicowego 
wody ciemne"

Widziałem taflę, gdy jeszcze w niebie byłem
Z grani wysokich już mnie zachwycił widok
Jak ocean ogromny stawu czarnego mrok

Z góry na ciemne pośród skał wody patrzyłem

Wzroku oderwać nie mogąc w dół schodziłem
I już stoję nad brzegiem, ostatni to był krok
Przede mną wody stawu, a wokół gór urok
W miejscu tak pięknym dawno nie gościłem

Pośród tatrzańskich przestrzeni kryją się cuda
Tu inny świat wśród skał, zachwyt na każdym kroku

I choćbym chciał, wyjść z podziwu się nie uda

Wrócę w to miejsce jeszcze któregoś roku
Znów mnie do serca swego przytuli przyroda
Znów się szczęścia łza zakręci w moim oku
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"Jak szlak na Nosal mnie 
prowadził"

Stromo w górę szlak mnie poprowadził
Po schodach śliskich, po schodach kamiennych

W górę, w stronę otchłani błękitnych
Aż wreszcie na szczyt mnie posadził

Posadził, czoło wiatrem pogładził
Pokazał szczyty gór podniebnych

Morze wierzchołków roztoczył skalnych
I nad tym wszystkim słońce osadził

Od tej pory już tylko jedno się śni
Gdyby wszystkie ścieżki tak mogły prowadzić
Iść mógłbym tak bez końca, po kres moich dni

Tam gdzie ścieżka kolejny krok postawić
Niczego więcej naprawdę nie potrzeba mi

Iść ścieżką, płynąć marzeniami, górami śnić
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"Przestrzeń Caryńskiej Połoniny"

Nagły powiew wiatru wzburza falowanie
Niezliczonych źdźbeł podniebne morze
Żółcie i czerwienie mienią się jak zorze

I płynie z nimi wzrok przez łagodne granie

Tam stopa stąpa gdzie twarde kamienie
Gdzie ścieżka wąska przecisnąć się może

Przystanę chwilę, wzrokiem odbędę podróże
Po Bieszczad Koronie, po dalekiej Ukrainie

Jeszcze jeden głębszy wdech, w żyłach krew pulsuje
W rytmie wolności, tak powoli, tak spokojnie
Oczu, nóg, myśli moich już nic nie krępuje

Umysł otwarty, gdzie otwarte przestrzenie
Na szczycie świata, gdzie jeszcze serce dziko bije

Tylko wśród gór przychodzi takie ukojenie
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"Wśród Rawki chmur i buczyny"

Przebrnąłem przez śniegi, dotarłem w chmurę
Co szczyt mgłą gęstą tak szczelnie otuliła
I niknie świat cały, zostaje tylko toń biała

I buki niskie, co nie chciały piąć się w górę

Labirynt tworzą sylwetki drzew bure
Krępych konturów plątanina zawiła

Których do cna mgła kolorów pozbawiła
Oblicze tej góry magiczne, lecz ponure

Gęstą białością tak szczelnie otulony
Rozglądam się wokół i choć wzrok wytężam

Biel gdzie nie spojrzę - we wszystkie świata strony

Brnę przez magię szczytu, za krokiem stawiam krok
Świat poza górą za mgłą tak oddalony

Marsz tą ścieżką jak w inną rzeczywistość skok
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"Diablaka masyw"

Będąc na wierzchołku Mosornego Gronia
Stanąć i popaść w bezgraniczny zachwyt
Patrząc na wysoki, w niebo wbity szczyt

To Babiej Góry podniebne, skalne granie

Diablaka masyw objął panowanie
Nad tym światem, co w marzeniach jest skryty

Owładnął sny, marzenia, potęgi mity
Nic nie ma już - tylko w podziwie trwanie

Zapadam się w piękno, gór podziwianie
Mija czas powoli, wspaniale jak we śnie

Zostało już tylko w bezkres spadanie

I nie ma już świata, i nie ma już też mnie
Przede mną przepaść wielka i gór wzrastanie

Istnieć tak w tej chwil już na zawszę chcę
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"Z Sokolicy widok na Babią Górę"

Już mnie las ze swych objęć wypuścił zielonych
Już dotarłem na Sokolicy strome skały

Oazę spokoju, azyl co go góry dały
Przystań dla wszystkich wędrówką strudzonych

Spojrzeć na łańcuch szczytów przed sobą wspaniałych
Po których przemyka z wolna obłok biały
Na masyw podniebny, zielenią olśniały
Jedyny taki widok w Beskidach całych

Cień lasu gęstego już za mną pozostał
Tu tylko słońce i widok Babiej Góry
I świat daleki już liczyć się przestał

Niezmącony niczym ten moment który
Ten widok przepiękny przede mną rozpostarł

Tu czuję się bliżej siebie, bliżej natury
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"Na Diablaka szczycie"

Przemierzyłem wielkie kosodrzewiny połacie
Doświadczyłem góry zielonego lśnienia

I dotarłem na szczyt wyciosany z kamienia
Przez wichru porywczego podmuchy i wycie

I tak jak wy wszyscy co Diablak odwiedzacie
Za skały się skryłem przed wichrem szukając schronienia

Spojrzałem przed siebie i oniemiałem z wrażenia
Tam Orawy wody, tam szczytów zliczyć nie zdołacie

Tych co za skałami nie skryci góra zaraz karci
Mroźnym podmuchem wprost z podniebnych otchłani

Pilnie strzeże Diablak swych widoków i piękności

Tu nie my panujemy, tuśmy góry poddani
Chcesz zobaczyć gór cuda - lepiej nabierz wdzięczności

Bo Cię Diablak łaskawie do swych dopuścił grani
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"Tatr piramidy"

Za horyzontem piramid korona
Nikt ich nie budował, wzniosły się same

Ku niebu w skale wyciosane
Godne największego faraona

Każda piramida śniegiem zmrożona
Stożki w bieli lśniącej skąpane
Nieba błękitem jasnym oblane

A w ich podstawy mgła wtulona

Spokój z oddali wyłoniony
Skalnym, odległym tak monumentem

Głazami w niebiosa wzniesiony

Potęga górzystym ornamentem
Wpisana w horyzont zmrożony

Odciśnięta Tatr wierzchołków piętnem
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"Śnieżne Kotły"

Stopa stąpa ostrożnie na skraju otchłani
Otoczonej długimi, szarpanymi bliznami
Przez lód zimny, bezlitosny wyciosanymi

Jak chcesz w dół spoglądaj, lecz trzymaj się grani

Ludzie na pastwę przestrzeni tutaj wydani
Miejsce to wysokie zwą Śnieżnymi Kotłami

W górze grań, w dole kocioł ze stawami
Dwoma błękitnymi tej otchłani oczami

Tak Matka Natura w skale piękno kuje
Na tak olbrzymią skalę, tak porażająco

Z tak wielkim rozmachem swe cuda buduje

Czuję się w tym miejscu tak nic nie znacząco
Pośród skał tych ogromnych swoją małość czuję

Mimo to góry działają na mnie kojąco
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"Samotni cisza"

W Samotni spokój, cisza w Samotni
Azyl w karkonoskie szczyty wtulony

Tam gdzie tafla gładka, tam gdzie staw uśpiony
I niknie w jego wodach szmer ostatni

I już sam jest człowiek, sam jest w Samotni
Przestrzeni zewem w świat gór przywiedziony

I chronią go gór szczyty z każdej strony
I szepce wiatr wśród traw wiersz w ten dzień letni

Już nic się nie liczy, jedynie chęć trwania
W gór objęciach, szumie traw, wody lśnieniu

I nawet czas zamarł w ciszy milczenia

A myśl się pogrąża w jednym marzeniu
Pięknym tak, choć nie czekającym spełnienia

Móc zostać tu na zawsze w tym uśpieniu
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"Śnieżka"

Piąć się przyszło kamiennymi schodami
Na wierzchołek wiatrem zimnym targany
Zwykle w obłokach szczelnie skrywany
Dziś jednak wicher wygrał z chmurami

Wierzchołek mroźny wzniesiony głazami
Roztoczył widok na miasta, polany

Krainy odległe, dalekie strony
Na gór bezmiar, świat spiętrzony skałami

W takich miejscach piękno mroźne bywa
Lecz warto naprawdę właśnie tu być gdy

Wicher lodowaty widok odkrywa

Im wyżej tym bliżej tej ważnej prawdy
Tu stojąc czuję jak zmartwień ubywa

Górami spokój i piękno zawładły

49



***

Myśli 
Zielenią 
Splątane

***
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***Wstęp***

Cytując jeden z wierszy „Lubię czasem swoją duszę / 
Zanurzyć w naturze”. To co zwykłe jest zarazem piękne. 

To co istnieje na co dzień jest od codzienności odskocznią. 
Jest czymś magicznie nieskomplikowanym, prostym, 

jasnym.

***

„Myśli Zielenią Splątane” to podobnie jak ”Sonety wśród 
gór” kolekcja chwil, z tą jednak różnicą, że tutaj chwile te 

odnajduję w najbliższym otoczeniu, w rzeczach 
zwyczajnych na które i ja nie zawsze zwracam uwagę. To 

chwile odnajdywane w przyrodzie.
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„Nokturn I”

NOC
Jasna jak nigdy
Spokój
I blask księżyca
I tysięcy gwiazd
I brzmienie ciszy
Głuche, nieprzeniknione
Czas
Ten który minął
Który trwa i przemija
I który nadejdzie
I poczucie
Że życie jest piękne
Niezaprzeczalne jak nigdy
Jasne jak blask księżyca
I tysięcy gwiazd
I liczy się już tylko
Ten blask
I ta cisza
Głucha, nieprzenikniona
I piękna
Spokój i ukojenie

Jutro znów będzie DZIEŃ
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"W mojej głowie maj"

W mojej głowie maj 
Kwitnie dusza moja 
Ptasim trelem rozśpiewana 
Zieleni się świat 
I niebo błękici 
Aż serce rośnie 
Soczystą radością 
Wiatrem rozchmurzone 
Rozpromienione słońcem 

Pośród kwietnej łąki 
Hula myśl moja 
Na skrzydłach motyla 
I tańczy ze źdźbłami 
Świeżej zieleni 
Słodki zapach 
Nowego początku 
Rześkiej wolności 
Wsiąka we włosy 
Rozwiane majem 
Co w mojej głowie
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"Myśli zielenią splątane"

Lubię czasem swoją duszę
Zanurzyć w naturze

Posłuchać jak w kolorze tęczy
Koło ucha mucha brzęczy

Przemierzyć pola
Biegiem zajęczym

Zerwanym spod stóp
Słyszeć śpiew ptaków
Nasiąknięty zapachem

Bzu i mięty
Słyszeć ciszę

W szumie liści
Spokój w drzewach zaklęty

Rozczesać wiatr we włosach
Promieniem słońca

I czesać
Czesać bez końca

Myśli zielenią splątane
Płyną po rosie

Płyną w nieznane
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"Letni deszcz"

Magiczna chwila
Gdy w oku żarzy się słoneczny blask

A po czole spływa kropla deszczu

Magiczna chwila
Gdy słonce
I gdy deszcz

Świat w mokrym blasku
Każdy kontur rozświetlony

Wydobyty lśnieniem ze świata
Tak teraz innego

Rześkiego
Jasnego

Nad głową ciemne chmury
A wokoło światłość

Promienieje każdy szczegół
Każda kropla

Tak ciepła
Tak niespodziewanie
Budzi z odrętwienia

I krzyczy : "Idź!"
Więc idę

A kropla wyparowuje
Lecz przychodzą kolejne

Równie ciepłe
Równie rześkie
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Unosi się w powietrzu
Niemal namacalna

Mieszanka blasku i wilgoci
Jest jak gęsta mgła

Ale inna
Taka przez którą widać

Inaczej
Lepiej

Piękniej

Pachnie deszcz
Pachną mokre kwiaty

I rozgrzane, wilgotne powietrze
Tak pięknie pachnie

Magiczna chwila
Gdy słonce
I gdy deszcz
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"Spacer na deszczu"

Deszczowy dzień
Piękny

Jak zwykle

Cień uśmiechu
Na mojej twarzy

Przywykłem

Kropla deszczu
Spływająca po skroni

Jedna z wielu
Niezliczone krople

Jak miliony łez
Ktoś już płacze za mnie

Więc ja nie muszę
I jestem szczęśliwy

Bo wiem
Że za pozorem ciemnych chmur

Kryje się błękit nieba

57



"Pusta Drogo"

Dokąd mnie prowadzisz, Pusta Drogo?
- Donikąd
Czy spotkam tutaj kogo?
- Nikogo
Czemu więc idę?
- ...

Sam już nie wiem, Pusta Drogo
Czemu idę, skoro wiem już
Że nigdzie nie dojdę
Nie spotkam nikogo

Nie!
Jednak wiem!
Idę tędy ścieżką prostą
Boś ty mi, Pusta Drogo
Towarzyszką, Siostrą
Ty jedna słuchasz moich kroków
W skupieniu
Ty jedna czekasz na mnie
W milczeniu
Ty mnie prowadzisz do celu
Tylko Tobie znanego
Ty mi udzielasz spokoju
Memu sercu drogiego
Ty bólu nóg moich nie czujesz
Lecz wiem że mnie żałujesz
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Powiedz proszę, Pusta Drogo
Długo jeszcze iść będę Tobą?

Pusta Drogo
Prowadź mnie donikąd
Prowadź do nikogo
Jak najdalej stąd
Prowadź, Pusta Drogo!

"Wietrzna drzew melodia"

Słyszałeś melodię wśród drzew?
Słyszałeś wietrzny liści śpiew?
Gdy grały wśród podmuchów

Zielone korony
Gdy wicher się zerwał

I szarpnął konarów struny
I dźwięk ciszę rozerwał

Stanęły szelestu szumne mury
I rosły

Rosły pod wiatru naporem
Aż lęk ogarniał
Że runą drzewa

Lecz wiatr nie niszczył
Wiatr tylko... śpiewał
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"Zmierzch"

Pachnie
Słodką wonią kwiaty
Żegnają zachodzące słońce

Cichnie
Milknie gwar ulicy
W szept przechodzą ludzkie głosy

Stygnie
Powietrze po długim dniu
Chłodny podmuch rozwiewa skwar

Ciemnieje
Wschodzą pierwsze gwiazdy
Niebo przybiera kolor granatu

To już koniec
Minął kolejny dzień
Jutro znów wzejdzie słońce
Lecz dziś to koniec już
Naprawdę koniec
Dobrej nocy
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"Za dalekim horyzontem"

Gdzieś za dalekim horyzontem
Jest coś czego jeszcze nie znam

Coś co kusi swoją tajemniczością
Coś nowego, coś innego

Czai się za dalekim horyzontem
Tam gdzie wzrok nie sięga

Tam gdzie wielka niewiadoma
Czeka wciąż na swego odkrywcę

Tak cierpliwie i tak skrycie
Po cichu i ze spokojem

Czeka...

Tam za dalekim horyzontem
Gdzie tylu już było

Gdzie jeszcze nie byłem ja
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"Burza"

Niebo mroczy kolor żałoby przybrało
Spochmurniało, pociemniało i się rozpłakało
Ulewnym rzęsistym, gwałtownym lamentem

Rzuconym w ziemię jednym momentem
I rozbłysk nagle opuścił niebo

Przeszył horyzont i trafił w drzewo
I grzmot strugami deszczu niesiony
Niesiony na wszystkie świata strony

Wicher drzew szarpnął zielone korony
I porwał deszczu krople w taniec szalony

Wył gdy w chmurach jeszcze echa grzmiały
Pomruki błyskawic co w ziemie spadały

Raz jeszcze feeria rozbłysków
I huk świetlistych pocisków

Lecz z wolna niebiosa się wyciszają
Coraz rzadziej i ciszej gromy spadają

Słońce już się przedziera przez lukę w chmurze
Wiatr już gdzieś indziej popędził sieć burzę
Coraz mocniej światło dobija się do świata

Na horyzoncie lśni już jasna poświata
Spokój sielski i cisza nastaje wielka

W oddali mignie czasem jeszcze iskierka
Z dala dobiegnie czasem pomruk głuchy
Cichy, niepozorny, jakby pełen skruchy

Świat zaraz z deszczu się otrząśnie
I znów będzie cicho, będzie bezgłośnie
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"Pieśń o pewnym poranku"

I
Słońce wzeszło zza góry

Rozpoczął się nowy dzień
Pierwszy padł promień który

Rozproszył już nocy cień

II
Poranka blask dał już znak

By w lesie trelem wstał
Każdy jeden wolny ptak

Świergotem świat cały grzmiał

III
I kosy i sikory

Tak śpiewne wiodły rano
Pomiędzy sobą spory

Jazgotem dzień witano

IV
Niebo już w błękicie

Coraz mocniej jaśnieje
W dolinie o świcie

Słychać jak kogut pieje

V
Zaspane jeszcze oczy

Śledzą jasny słońca wschód
Czas powoli się toczy

Czeka dnia nowego trud
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VI
Choć bolą jeszcze nogi

Woła nas już górski szlak
Szykować się do drogi

Jak wczoraj pójdziemy tak

VII
Jeszcze krótkie dwie chwile

Pozostać w bezruchu
Czas mija tu tak mile

Podnoszę się na duchu

VIII
Wychylam się za okno

Widzę sennych wciąż ludzi
Co świtem idą wolno

Gwar dnia wnet wszystkich zbudzi

IX
Tak rześki chłód poranka
 Na swojej czuje twarzy
Chwilę potrwa sielanka

Już mocniej słońce praży

X
Dłużej zwlekać nie pora

Droga Nas głośno wzywa
Wzywa kolejna góra

Już dnia blasku przybywa
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XI
Ciężki plecak na plecach

Raz jeszcze ponieść trzeba
I buty znów na nogach
Poniosą bliżej nieba

XII
Drzwi za nami zamknięte
Przed nami droga polna

Witać się z górami
Czas już ruszać z wolna
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"Hej, nieście mnie nogi"

Hej, nieście mnie nogi
W ten świat daleki
Nieście przez drzwi progi
Tam gdzie góry, rzeki
Gdzie ptaki śpiewają
Tym radosnym trelem
Przybyszów witają
Gdzie las przyjacielem
Bierze w zielone
Ramiona konarów
I koi strudzone
Resztki tych pięknych snów
Kiedyś gdzieś zgubionych
Pośród codzienności
Tych snów niedośnionych
Nikłych w szarości
Teraz nową błyszczą
Tęczą barwnych marzeń
Teraz znowu iskrzą
Barwą wyobrażeń
Więc nieście mnie nogi
Gdzie trawa zielona
Tam gdzie spokój błogi
Dusza wyzwolona
Razem z ptakami
W promieniach słońca
Całymi tam dniami
Tak śpiewa bez końca
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I niesie daleko
Lekki wietrzyk ten śpiew
Niesie lasem, rzeką
W żyłach krąży krew
Pulsuje w rytmie
Echa z gór skalnych
Co w lesie niknie
I w trawach polnych
W strumyka szumie
W liści szeleście
W motylim tłumie
Wszędzie tam gdzie szczęście
Samo się w serce
Cicho szemrząc wlewa
Zapełniając miejsca
Gdzie samotność bywa
Niech mnie niosą nogi
Powoli do celu
Poprzez polne drogi
Do ptasiego trelu
Tam słowik wciąż śpiewa
Tak słodko do ucha
Tam wciąż szumią drzewa
Gdy dusza ich słucha
A świat tak pachnący
Lasem oraz miętą
Cicho wzywający
Kwiecistą zachętą
Wśród łąki zielonej
Lśniącej kolorami
Czerwieni rozlanej
Małymi kwiatkami
W trawę wplecionej
Żółtymi płatkami

67



Połaci złotawej
Iskrzącej blaskami
Słońca co wysoko
W nieskończoności
Błękitnej ma oko
Pośród białych chmurek
Co płyną po niebie
Swoją białość niosąc
Lecz dokąd? Nikt nie wie
Ot, niosą dryfując
Spokojnie, bez celu
Niebo przemierza
Stado białych wielu
Baranków pasterza
Co okiem słonecznym
Obłoczków dogląda
W ruchu nieśpiesznym
Promykiem spogląda
Ach, jak bardzo chciałbym
W las się zanurzyć
Wiele za to dałbym
By zielenią móc żyć
Pośród wysokich pni
Wrosłych w obłoki
Taki las mi się śni
Podniebny, wysoki
W zieleń przybrany
Spokojem objęty
Zwykłością magiczny
Radością podszyty
Największym byłyby
Darem takie nogi
Które tak niosłyby
Mnie w ten sen błogi
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Więc tam właśnie nieście
Przez marzeń mych drogi
Więc błagam, tak nieście
Hej, nieście mnie nogi!
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***

Kilka 
wierszy
o Niej

***
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***Wstęp***

Dla Ciebie.
To Ty byłaś i jesteś moim natchnieniem. Moją Muzą. 

Szkoda że nie czymś więcej...

***

Zbiór wierszy opowiadający pewną historię, tworzących 
mniej lub bardziej spójny ciąg. Od początku do końca. Nie 

potrafiłem tego wypowiedzieć, mogłem to jedynie 
opisać...
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"Jej uśmiech"

Chociaż nie zawsze potrafię
Przypomnieć sobie wszystkich szczegółów

Twojej twarzy
Jedno pamiętam dokładnie

Jedno w moich wspomnieniach
Tak jasno się żarzy

Wiedz, że nigdy nie zapomnę
Nie wymarzę z pamięci

Uśmiechu Twojego
A w śmiejących się oczach Twoich

Wciąż widzę małą iskierkę
Blasku tego

***

To właśnie widzę gdy zamknę oczy
Gdy przywołam z przeszłości obrazy

Widzę, wciąż widzę
Uśmiech na Twej twarzy

I śmiejące się Twoje źrenice

***

Bo Twój uśmiech jak żaden inny
Tak subtelny

Naturalny
Niewinny

***
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Ja tak lubię gdy się uśmiechasz
Więc proszę Cię

Gdy znów się spotkamy
Uśmiechnij się promiennie

Jak tylko Ty potrafisz
Uśmiechnij się do mnie

Proszę
Uśmiechnij się...

Dla mnie
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"Iść będę do Ciebie"

Butów podeszwy zdarłem
Idąc do Ciebie

Szmat drogi przebyłem
By ujrzeć Twą twarz

Długo tak wędrowałem
By usłyszeć Twój głos

Więc proszę...
Powiedz coś...

***

W Twoją stronę iść będę
Nawet w deszcz
Nawet w słońce
Nawet w noc

W Twoją stronę iść będę
Choć to szmat drogi
Choć bolą nogi
Iść będę

***

Iść będę
Dopóki mam cel
Dopóki mam Ciebie
Iść będę
Już zawsze
Iść będę do Ciebie

74



"Ty wiesz"

Tak łatwo jest zatracić się
W Twoich oczach
W oczach Twoich lśniących

Ty wiesz...

Tak łatwo jest zapomnieć
Jak brzmi słowika śpiew
Gdy powiesz choćby słowo

Ty wiesz...

Tak łatwo jest ujrzeć
Radość Twojej duszy
Gdy się uśmiechasz tak pięknie

Ty wiesz...

Tak łatwo jest śnić
Gdy dobranoc mówisz mi
Tak cicho i łagodnie

Ty wiesz...

Ty wiesz
Ty wszystko to wiesz
Lecz nie wiesz jeszcze że...

Kocham Cię
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"Chciałbym"

Każda myśl na Tobie się kończy
Każde marzenie od Ciebie zaczyna
Jesteś jak kropka na końcu zdania

Albo jak czysta, biała kartka
Gotowa do zapisania

Gotowa przyjąć wiersz
O Tobie. O mnie? O Nas?

Chciałbym...

Tak często w tłumie na ulicy
Dostrzegam gdzieś Twoją twarz

Choć wiem, że jej tam nie ma
Dobrze to wiem. A jednak...
Towarzyszysz mi wszędzie

Nieobecnie. A jednak...
A gdyby to naprawdę
Była Twoja twarz?

A gdybyś to naprawdę była Ty?
Chciałbym...

I widzę na ulicy jeszcze
Zakochane pary

Idą, trzymają się za ręce
Zazdroszczę

A gdybym tak mógł
Potrzymać Twoją dłoń?

Delikatną. Ciepłą. Twoją.
Chciałbym...
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Wciąż widzę Twój uśmiech
Wciąż potrafię odnaleźć radość

Tak pięknie ukrytą
W kącikach Twoich ust

A gdybym tak to ja mógł sprawić
Byś uśmiechała się tak cudownie?

Chciałbym...

Wystarczy mały promyk słońca
Żeby przypomnieć sobie
Choćby jeden kosmyk

Twoich jasnych włosów
A gdybyś tak Ty

Była mi słońcem każdego dnia?
Chciałbym...

Wciąż wymawiam Twoje imię
W milczeniu moich wspomnień

A czasem nawet szeptem
Bo ono brzmi tak pięknie

Najpiękniejsze i najbliższe mi imię
Twoje imię

A gdybym tak mógł wypowiedzieć je
Przy Tobie, tak byś usłyszała?

Chciałbym...
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Chciałbym pisać o Nas wiersz
Chciałbym widzieć Twoja twarz
Chciałbym trzymać Cię za rękę

Chciałbym byś się śmiała
Byś słońcem była mi

Byś słyszała
Jak szeptem wypowiadam Twoje imię

Nawet nie wiesz
Jak bardzo chciałbym

Naprawdę chciałbym...

78



"Gdy nie ma Ciebie"

Gdy jesteś tak daleko
Nie chce mi się żyć
Gdy tak daleko jesteś
Nie mam siły śnić

Gdy nie ma Ciebie
Przechodzi mnie dreszcz
W samotności schnę
Pośrodku pustyni
Gdzie nie pada deszcz

Bo gdy nie ma Ciebie
Jakby nic nie było
Świat zamiera pomimo
Że tak niewiele się zmieniło

Gdy nie ma Ciebie
Gdy jesteś tak daleko
Ja też odchodzę
Szukać Ciebie
Tam gdzie jesteś
Tak daleko
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"Pod gruszą"

Pod gruszą na trawie
W polnych koników wrzawie

Siedzę i marzę sobie
Marzę sobie o Tobie

Bo gdy Ty tak daleko
Za siódmą górą, rzeką

Tak bardzo tęsknie do Ciebie
Mój Aniele w moim niebie

I choć tu grusza i trawa zielona
Mimo słońca dusza moja zachmurzona

Bo bez Ciebie chmur z mojej duszy
Ni trawy zieleń, ni grusza nie ruszy
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"Sam bez Ciebie"

S A M

Samotność, Apatia, Milczenie

B E Z

Bo Emocje Zamilkły

C I E B I E

Całkiem Inaczej Egzystencja Brzmi
Imienia Echem...
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"Jeden, Dwa, Trzy..."

Próbuję policzyć
Ile razy Twoje imię

Przeszyło moją głowę
Nagłą myślą

Wspomnieniem
I nie potrafię

Takich liczb jeszcze nie ma
I chyba nie będzie

Dopóki ktoś nie zdoła
Obliczyć miłości

Smutny to będzie dzień
Teraz jeszcze wolę
Liczyć po swojemu

Jeden...
Dwa...
Trzy...

...
Ty...
...
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"Mój azyl"

Sama myśl o Tobie
Jest jak azyl

Jak cicha przystań
Poza światem

Gdzie czas nie płynie
I nie ma nic

Poza Twoimi oczami
Zapominam

Zanurzam się w ich toni
Już jesteś tylko Ty

Najzwyczajniej ja się da
Najmagiczniej jak to możliwe

Najbliżej
Najpiękniej

I... Nierealnie
Niematerialnie

I w tym cała magia
W tym cała moja pociecha

W tym wszystkie myśli
I cała miłość moja

Kojąco cicha
Spokojna

Zamknięta w mojej głowie
Opleciona pajęczyną wspomnień

Marzeniami przesiąknięta
Miłość moja

Mój azyl
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"W zakamarku pamięci"

Kocham Cię już tylko
Zakamarkiem mojej pamięci
Bo tylko tak kochać Cię mogę
Bo tylko w pamięci mi zostałaś
Nie jesteś już obok mnie
Nie słyszę Twojego głosu
W oczy spojrzeć nie mogę
Nacieszyć się uśmiechem
Twoim nie mogę już
Lecz wszystko to jeszcze mam
W zakamarku mojej pamięci
Tym najcenniejszym
I gdy przechadzam się
Po alejach moich wspomnień
Zawszę Cię odwiedzam
Z zakamarku mojej pamięci
Każdego dnia
Odkąd zaczęłaś być
Tylko wspomnieniem
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"Kiedy patrzę w góry"

Kiedy patrzę w góry
Widzę Twoją twarz

Gdy szumi wiatr
Słyszę Twój głos

Jak wśród szczytów
Echem krąży

Błądzi pośród skał
Słowami nieusłyszanymi

I szukam Ciebie
Stęsknionymi oczyma

W górskiej oddali
Dotykam marzeniami

Snami tulę
Resztki wspomnień
Najdroższy skarb

Tak, teraz czuję
To miejsce to Ty
Tak samo piękne
Tak samo odległe

Szkoda
Że Ty tego nie czujesz
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"Pożegnanie"

Byłaś mi ideałem
Miałaś wszystko czego chciałem

Ale dziś już wiem
Ty nigdy nie kochałaś mnie

I nie pokochasz...

Bo inny jest Twój świat
Ty widzisz moje błędy

Choć ja nie dostrzegam Twoich wad

Powoli dociera do mnie
Że wszystko stracone

Marzenia niespełnione
Środkiem nocy sny rozbudzone

I w ciemności skończone

Mimo to...
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Serce niemądre, szalone
Nie pozwala porzucić nadziei

Więc sny są nadal śnione
Marzenia piętrzone

W próżni niespełnienia
Nawet gdybym chciał

Nie zapomnę
Twojego imienia

Lecz nie chcę
Wolę pamiętać

Wolę by moje sny miały imię
By miało się czym karmić

Moje serce niemądre, szalone
Głodne...

To pożegnanie
Więc żegnaj

Mimo że serce nie pozwala
Tych słów wypowiedzieć

Mimo że wiem
Że jeszcze nie raz się spotkamy

Żegnaj, bo wiem też
Że już się w sobie nie zakochamy

Żegnaj mój śnie
Mój ideale

Żegnaj
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***

Ogrody 
Różności

***
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***Wstęp***

Bo Świat jest różnorodny... Jest tyle elementów które 
mogą inspirować. I inspirują, stad często pojawiają się 
wiersze na tematy inne niż zwykle. Inspirację można 
odnaleźć w wielu czasem zaskakujących fragmentach 

codzienności.

***

Nie wolno ignorować niczego w swoim otoczeniu. Nawet 
jeśli się tego nie lubi - to część rzeczywistości. Nie zawsze 

piękna, nie zawsze ciekawa, ale niewątpliwie istniejąca. 
Po prostu. I z tego względu wara jest choćby dostrzeżenia.
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"Być mną"

Nie trzeba mieć marzeń
by być marzycielem

Nie trzeba mieć celu
żeby iść

Nie trzeba mieć skrzydeł
by być ptakiem

***

Tak niewiele trzeba
by być mną

Tak wiele trzeba
by jednak nim być
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"Przez noc nietrzeźwą"

Splątane nogi
Niosą moją ciężką głowę

Przez noc
Wzrok błądzi wokoło
Nie mogąc nadążyć
Za uciekającą drogą
Myśli postrzępione

Obijają się po głowie
Dudniąc przeraźliwie

Każdy szmer
Słyszę

I czuję koniuszkami palców

Ciąg latarni znaczy szlak
Świetlistymi punktami

Nad głową gwiazdy
Wirują jakoś szybciej

Chłód nocy obmywa twarz
Zziębnięte powietrze

Pcha się do ciepłych płuc
Przesiąknięte zapachem

Tej nocy
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A ja chcę ciągle więcej
I biorę głębszy wdech

I wdech
I wydech

I obłok pary
I kolejny krok

Czuję że mógłbym tak iść
Bez końca

"Płynąc życia potokiem"

Wpatrzony w przyszłość okrytą
Mrokiem

Niesiony zdarzeń i życia
Potokiem

Tak mija rok
Za rokiem

Lecz wciąż zachwycam się
Życia urokiem
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"To samotność"

Samotność to...

To czas przegrany
To cztery ściany
To bezmiar milczenia
To długość dnia
To beznamiętna rezygnacja
To narastająca frustracja
To brak celu
To wylanie łez wielu
To pustka głucha
To że nikt nie słucha
To nadzieja gasnąca
To otchłań bez końca
To przekleństwo obojętności
To morze przykrości

To właśnie SAMOTNOŚĆ
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"Czysta poezja"

Tak mi to pomaga
Gdy piszę te słowa
Podnosi na duchu
Daje żyć od nowa
Pozwala przymknąć oczy
Nie widzieć szarości
Przenieść się gdzieś
W krainę szczęśliwości
Każda nowa litera
To kolejne tchnienie
Każdy jeden wers
To nagłe olśnienie

Choć brak już słów
Chciałbym tak jeszcze
Zwierzać się z mych snów
To takie przyjemne
Czysta poezja...
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"Człowiek renesansu"

Być wszystkim
Rozproszyć się po świecie

I skupić świat w sobie
I opisać go pięknymi słowy

Zawrzeć w jednej strofie
Doskonałej, przewrotnej, pełnej

Lub w jednym rozdziale
Który wyjaśni wszystko

I bezgranicznie zachwyci

Albo na płótnie świat wymalować
Obraz stworzyć cudowny

Piękniejszy niż rzeczywistość
Doskonalszy niż rzeczywistość

Pędzlem z rozmachem odpowiedzieć
Na każdą wątpliwość, każde pytanie

Albo wykuć ze skały
Całą prawdę o tym świecie

I o wszystkich innych światach
Stworzyć dzieło tak piękne
Doskonałe, niemal żywe

Albo wszystko w jedno zlać naczynie
Wiedzieć wszystko, wszystko rozumieć

I we wszystkim potrafić odcisnąć piętno
Swego geniuszu

Czerpanego ze świata i w świat przelanego
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Rozumem i czynem
Wznieść się ponad wszystko

Odrodzić się nowym człowiekiem
Doskonałym i doskonałością otoczonym

Człowieczym, pięknym
Tak blisko siebie

Innych ludzi
Świata

"Drzewo"*

On się urodził
Wy zasadziliście drzewo
On rósł
A konary pięły się w niebo
On dojrzewał
Drzewo zakwitało
Założył rodzinę
Drzewo owoce wydało
Włosy jego posiwiały
Drzewo zrzuciło liście
Umarł
Pień ścięliście

On w proch się obrócił
A drzewo w trumnę

* Wiersz zainspirowany tradycją ludu Dong, zamieszkującego 
Chiny w myśl której każdemu człowiekowi przeznacza się 
drzewo, które po jego śmierci posłuży do wykonania trumny.

96



"Zofia"

Mam ją zawsze na karku
Zagląda mi przez ramię
I szepce do ucha
Dyskretnie podpowiada
Cierpliwie tłumaczy
Czy tego chce, czy nie
Ona zawsze wie lepiej
Ciekawość każe mi jej słuchać
I dowiedzieć się od niej
Jak najwięcej
A najlepiej wszystkiego

Czasem jednak
Nie mam ochoty słuchać
Tego wszystkiego
Co ma mi do powiedzenia
A innym razem
Próbuję choć na chwilę
Zapomnieć co mówiła
A ona nie potrafi zrozumieć
Po co?

I nigdy nie zrozumie
Ale taka już jest
Ta cała Zofia
Sophia moja
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"Definicja życia mojego"

Moje życie
Z definicji pozbawione jest celu i sensu

Tak mówię
Tak czuję
Tak wiem
Tak żyję

Ale czy to źle?
Nieważne

Przecież teraz jest dopiero dziś
Wczoraj minęło dawno temu

A do jutra jeszcze czasu szmat
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Debiutancki tomik poezji autorstwa Krzysztofa Sokoła. Różnorodny zarówno w 
kwestii tematyki jak i formy, tworzący jednak pewien stosunkowo spójny obraz 
rzeczywistości postrzeganej w sposób subiektywny. Odbieranej i wzbudzającej  

określone uczucia i emocje. To przede wszystkim zbiór chwil i wrażeń.
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