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 Od wydawcy 
Zapewne wielu śmiałków próbowało (z różnym skutkiem) odkryć tajemnicę 
linii czasu, przeniknąć przez zakamarki własnego mózgu tworzącego często 
niezrozumiałe, skomplikowane i często wprost trudne do zrozumienia ciągi 
zdarzeń. Ot, myśl ludzka różnymi chadza drogami, wszelakie meandry i 
niejasności są niejako wpisane w nasze człowieczeństwo. To nasza odwieczna 
walka z wiatrakami, nierówna, niespójna z niezliczoną liczbą niewiadomych, 
które tylko pozornie układają się w logiczną całość. Czy przeszłość i przyszłość 
mogą mieć ten sam kierunek, ten sam (choćby podobny) bieg wydarzeń? Gdzie i 
kiedy kończy się przeszłość a zaczyna przyszłość?  
Na takie pytania próbuje również odpowiedzieć poeta Hubert Suder, który już w 
swoim poprzednim (dość pokaźnym) zbiorze poetyckim „Podróże w czasie i 
przestrzeni” porusza tematykę linii czasu oraz jej powiązania z naszą osobistą 
wyobraźnią. Tomik poetycki „Dziesięć palców”, to próba kontynuacji tego 
tematu dzięki czemu mamy wyjątkową okazję dalszego penetrowania doznań 
tego wyjątkowego poety, poznać skomplikowaną konstrukcję wyobraźni 
człowieka i jego doświadczeń przechowywanych w najgłębszych zakamarkach 
podświadomości, na co dzień niedostępnych dla nikogo, nawet dla niego 
samego.  
Tomik poetycki „Dziesięć palców” jest ostatecznym szlifem i pewnym 
rozliczeniem z „niedoszłą rzeczywistością”, która jest niczym innym jak tylko 
kwintesencją „piątego wymiaru” naszej wyobraźni. Przecież tak naprawdę, 
wszystkie ważne sprawy dzieją się blisko nas, najczęściej ich nie widzimy, nie 
zdajemy sobie z nich sprawy czy wręcz mijamy z obojętnością. Hubert Suder to 
zauważył i postanowił czerpać garściami z prawd i okolic tych bliskich, 
najbliższych każdemu z nas… własnego serca. 
Dziesięć utworów które złożyły się na ten tomik to dziesięć podróży po cienkiej 
linii graniczącej pomiędzy oczywistą bielą i jeszcze bardziej oczywistą czernią 
naszej codzienności. To delikatny pomost pomiędzy dniem i nocą, ciepłem i 
zimnem, ciszą i hałasem, to pozorna szarość której boimy się zauważyć, boimy 
się przy niej stanąć choćby na chwilkę aby spojrzeć w głąb siebie i swoich myśli 
„(…) nadchodzi słońce. Cieniu, nie zmalej! (…)”. 
 
Któż z nas nie wraca myślami do cudownego dzieciństwa, do chwil błogich i 
ciepłych, do dni które kochamy najbardziej. „(…)Drzewa tak baśniowe, czarne 
pnie i światło (…)” przecież to wszystko wydarzyło się jeszcze wczoraj, jeszcze 
trwa nawet gdzieś w sercu. 



  
Wiem, wiem, być może doszukuję się tutaj jakiejś nierealnej symboliki 
następstwa czasu ale ja tak mam i już… Węzły tego zjawiska zaciskają się coraz 
bardziej w mojej wyobraźni, poruszam się nie w czasie lecz przez sam czas, 
poetycki oczywiście… No cóż, jedno jest pewne… to wszystko wydarzyło się 
we mnie, dokonało się tu i teraz, właśnie odkodowała się jakaś zapomniana 
chwila w moim mózgu… jakaś malutka linia czasu która od dzisiaj jest również 
i moim udziałem… Dziękuję Hubercie! 
 

Piotr Chruśliński 
Świdnik, 25-02-2016 

 
  
 



 Od autora  
Po kwadryptyku ebook-ów poezji podróżniczej oraz fotografii „Podróże w 
czasie i przestrzeni” obecny tomik jest jak gdyby jego przedłużeniem, piątym 
elementem, tak, jak piąty wymiar rzeczywistości uzupełnia znane nam 
wszystkim cztery jako rozgałęzienie linii czasu, zawierające wszelką niedoszłą 
rzeczywistość, coś, co mogłoby występować tu i teraz, gdyby okoliczności 
potoczyły się inaczej. 
 
Publikacja przedstawia dziesięć wybranych przeze mnie zakątków w mojej 
niecałkiem bliskiej okolicy. Spisuje wrażenia z podróży, ze spacerów po tych  
miejscach na bieżąco. Ilustrowałem je fotografiami bezpośrednio z tych miejsc, 
by następnie dokonać selekcji, umieszczając po 2-3 zdjęcia na każdy z wierszy. 
W ten sposób powstał kolejny tomik, zatytułowany „Dziesięć palców”, co 
nawiązuje do ilości wierszy i zarazem odwiedzonych w czasie jego 
przygotowywania miejsc, w których wiersze powstawały. Dodatkowo, zawiera 
on jedenasty, poświęcony zjawisku dejavu. 
Wiersze zawierają moje spontaniczne myśli z tychże miejsc, również 
wspomnienia z dzieciństwa i w ogóle przeszłości. Podobnie, jak każda ręka 
posiada 5 palców, odbyłem po 5 plenerów na terenie mojego miasta Krakowa 
oraz poza nim. W czasie przygotowywania publikacji, odwiedziłem krakowski 
Borek Fałęcki z ogrodzonym terenem pewnej kamienicy przy Zakopiance, 
osiedle w Prokocimiu, park w pobliżu centrum handlowego Bonarka przy ulicy 
Kamieńskiego, park Aleksandry w Bieżanowie z ogródkami działkowymi, oraz 
okolice stacji kolejowej Kraków - Zabłocie pełne streetartowego malarstwa.  
Z kolei z poza krakowskich miejsc, tatrzański szczyt Beskid przy Kasprowym 
Wierchu, Toporową Cyrhlę w pobliżu Zakopanego, myślenicką górę Chełm, 
warszawskie blokowisko w Odolanach oraz strefę wolnocłową dla lotów 
wewnątrz Schengen na warszawskim lotnisku Chopina Okęcie. Pomimo 
różnorodności odwiedzanych miejsc, wszystkie łączy ten sam sposób 
odbywania przeze mnie tychże wybranych plenerów poetycko - fotograficznych 
oraz styl wierszy, zwrotkowo - rymowany. Wiersze mają charakter baśniowo - 
filozoficzny. Odwiedzane miejsca mają charakter industrialno - przyrodniczy, 
czego wyrazem jest cieniowana, zielono - szara kolorystyka frontowej strony 
okładki. Zdjęcie z niej pochodzi z krakowskich Łagiewnik, z jednego z 
tamtejszych zakładów. 
Liczba 10, stanowiąca istotny element publikacji, ma bogatą symbolikę. 
Dziesiąty wymiar rzeczywistości, odzwierciedlający Boga, jest czymś, co nie 
daje spokoju filozofom i naukowcom, jest czymś do końca niezbadanym i 
nieodkrytym. Jedne teorie mówią o tym, że wymiar ten zawiera cały możliwy 
byt, inne traktują go jedynie jako przejście do bogatszej w możliwości 
rzeczywistości zaświatów. 



Wiersze z niniejszego tomiku łączą elementy namacalne, widziane i przeżywane 
podczas odbywanych plenerów, z nakładającymi się na tę doświadczaną 
fizycznie rzeczywistość, elementami pochodzącymi z wyobraźni i fantazji. 
Fantazja jest rzeczą niedocenianą w wielu współczesnych ( i nie tylko ) 
środowiskach, utożsamiana z czymś naiwnym, infantylnym. Tymczasem to 
właśnie ona otwiera drogę do prawdziwej sztuki, także literackiej, pochodzącej z 
wnętrza autora i oddającej jego autentyczny stan, zapobiegając w ten sposób 
nudzącemu odbiorców, a także zubażającemu życie autora wykoncypowaniu, 
manierze i rutynie. 
Niniejszy tomik powstał poniekąd na wzór „Siedmiu cudów i tajemnic”, tomiku 
stanowiącego część mojego dotychczasowego kwadryptyku. W obu tych 
pozycjach, istotną ich domeną było zapalone wyszukiwanie konkretnych, takich, 
a nie innych miejsc plenerowych, by właśnie w nich oddać ich ducha, nastrój, 
charakter i atmosferę, widzianą subiektywnie. 
Dlatego gorąco zachęcam do przeczytania wierszy i obejrzenia zdjęć 
ilustracyjnych. Życzę wszystkim czytelnikom przyjemnej lektury.  
 
Serdecznie dziękuję Piotrowi Chruślińskiemu, Jego Żonie Małgorzacie 
Chruślińskiej oraz wszystkim, którzy mieli w tym udział za umożliwienie mi 
wydania niniejszej publikacji. 
 
 

Hubert Suder 
 





 Borkowska baśń  
Borkowskie podwórko 
i borkowska baśń, 
miejsce jak we śnie, 
byłem tam dziś sam. 
 
Ogrodzony teren,                       
lekko podniszczone                                               
ogrodzenie - szmaragd,                                        
budynki nie nowe.                                                
 Nieco popękane, 
w szarości i beżu 
a wokół nich teren, 
marzenia śpią, leżą. 
 
A na tym terenie 
chodniki i krzaki, 
chodnik lekko skruszał, 
teren jest, o taki! 
 
Teren - świat wewnętrzny 
jak ogród baśniowy. 
Byłem tu iks razy, 
dziś plener mam nowy. 
 
No bo do tej pory 
tylko przejeżdżałem, 
dziś szedłem tamtędy, 
ogród oglądałem. 
 
Teren jest zielony, 
bardzo malowniczy, 
zewsząd zarośnięty, 
przez to tajemniczy. 
 
A w tyle garaże 
i suszy się pranie; 
kto znów czyste spodnie 
lub suknię dostanie? 
 
  



Teren ten wewnętrzny 
mieści mikrokosmos. 
Świat jest w nim zamknięty; 
choć zwykły, tu bosko! 
 
Świat wewnętrzny, mały, 
w nim mieści się życie, 
w nim jest życia całość, 
gdzieś trwa w mieście skrycie. 
 
Krzaki przypomniały, 
pośród nich chodniki 
sen mój, ten z dzieciństwa, 
o szczęściu ukrytym. 
 
O miłości wielkiej, 
chociaż cichej, skrytej. 
Nie chciałem wyjść stamtąd 
choć wołało życie. 
 
Lecz jednak wyszedłem 
i świat powitałem. 
Dziś, kiedy dorosłem, 
wrócić tam znów chciałem. 
 
No i powróciłem, 
spełniłem marzenia 
skryte wśród widoku, 
dejavu, wspomnienia. 
 
I spisałem wszystko 
w małej kawiarence. 
Czy coś jeszcze było? 
Nie pamiętam więcej. 
 

Kraków - Borek Fałęcki, 11 - 05 - 2015 
 







 W blokowisku  
Tu, w blokowisku, 
w wielkim gmachowisku, 
na ławce małej 
w cieniu, przy krzewie, 
kasztanu drzewie 
baśń piszę dalej. 
 
Ludzie przechodzą, 
w tę i w tę chodzą 
chodnikiem stronę 
w rękach z siatkami, 
z pieskiem czasami; 
liście zielone. 
 
Co mają w głowach 
i kto zachowa 
ich złote myśli? 
Ja po dawnemu, 
nie mam problemu 
bo co się przyśni 
 
pozapisuję, 
zeszyt wyjmuję 
i piszę rychło. 
Między blokami 
i garażami 
snuć mi się przyszło. 
 
Różowe bloki, 
chodnik szeroki 
i małe krzaczki, 
baśniowe rymy, 
tramwaju szyny 
widnieją w dali. 
 
Popijam wodę 
tak na ochłodę 
bo upał wielki 
i zapisuję 
i konwertuję 
tu pomysł wszelki. 



Na końcu trzepak, 
chodnika meta, 
lecz idę dalej 
i marzyć kończę, 
nadchodzi słońce. 
Cieniu, nie zmalej! 
 
Zakańczam plener, 
wracam na ziemię, 
na załatwienia. 
Rzucam to wszystko 
i blokowisko, 
żegnam marzenia. 
 
 

Kraków - Prokocim, 03 - 06 - 2015 
 









 Park przy Bonarce  
Krakowska arteria, 
a z obu stron park 
przepiękny, zielony; 
byłem tam i tam. 
 
Najpierw z południowej 
chodziłem tu strony 
szerokim chodnikiem 
przez gaik zielony. 
 
Miejsce malownicze; 
choć to miejski park, 
jak piękny zagajnik, 
jak zielony las. 
 
Jak w bajce lub baśni, 
w „Czerwonym Kapturku” 
lub u Andersena 
piszę jak przy biurku, 
 
przy ławce ugrowej 
w miłym bistro barku 
po moim spacerze 
przyjemnym po parku. 
 
Dokoła drzew zieleń, 
lasu zapach błogi, 
pospacerowałem 
z obu stron tej drogi. 
 
Drzewa malownicze 
rozłożyste, wielkie; 
snuć tu można długo 
kontemplacje wszelkie. 
 
Wszędzie zieleń, krzaki, 
pośród nich ten barek, 
pomiędzy zielenią 
pnie wiekowe, stare. 
  



Przypomniał mi widok 
ten znów me dzieciństwo, 
kiedy nieodkryte 
wielkie było wszystko 
 
i fascynujące, 
wspaniałe i piękne. 
Dziś chciałem przywołać 
te wspomnienia wszelkie. 
 
Jak do zoo poszedłem 
z moimi dziadkami 
i tam w miłym barku 
siedzieliśmy sami 
 
i ta sama zieleń 
jak na Kamieńskiego 
dziś, gdy tu przybyłem 
wśród lasu wielkiego. 
 
Plener dziś przypomniał 
mi znów czas ten stary 
kiedy wszędzie wokół 
przygód magia, czary. 
 
No a w parku kwiaty 
białe bzu i żółte, 
pomiędzy zielenią 
przy ławce jak półce. 
 
No i dziupla w drzewie, 
co w niej sowa chucha. 
Arteria ruchliwa, 
przestrzeń parku głucha. 
 
Mała ławka w cieniu 
była przy tej ścieżce, 
ścieżką szła dziewczyna 
w różowej sukience. 
  



W ręku miała torbę 
i parkiem spieszyła, 
w stronę tej arterii 
spacerem kroczyła. 
 
Dodało nastroju 
to, zabiło serce 
i poczułem oprócz 
pleneru coś więcej... 
 
Pnie drzew wkoło ściętych, 
chodniki spękane, 
a wszędzie zielono; 
to wrażenie całe. 
 
Drzewa tak baśniowe, 
czarne pnie i światło. 
Można by być długo 
tu lekko i łatwo. 
 
W parku wielka głusza, 
pojedynczy ludzie, 
tor na końcu widać; 
miejsce w baśni cudzie. 
 
Gdzieniegdzie przechodnie 
wokół przechodzący 
nastrój podkreślali 
osobliwy, śniący. 
 
W takich miejscach ciągle 
w miłe chwile wracam, 
stwarzam je na nowo 
bo wciąż się opłaca. 
 
Wciąż to czas umila, 
wchodzę w podświadomość 
raz przez industrialność, 
raz parku zieloność. 
  



Widok ten przypomniał 
czas ten kiedy jawa 
splatała się z bajką, 
dziś znów w bajkę wchadzam. 
 
Jak dawno, w dzieciństwie, 
może snem lub jawą, 
bajki uczestnikiem 
znów się staję żwawo. 
 
Bajka, sen, czy jawa? 
To pytanie było 
dawno, w mym dzieciństwie. 
Dziś znowu wróciło 
 
bo podobny widok, 
miejsce, skojarzenia. 
Dziś jest jeszcze lepiej 
bo w strofy to zmieniam! 
 
Wśród bujnej zieleni 
w urokliwym barku 
dzisiaj dzień upłynął 
przyjemnie tu, w parku. 
 
Zaraz znów w autobus 
wsiądę, nim popłynę 
przyjemnie w codzienność 
gdy kawę dopiję. 
 
I od teraz wracać 
w takie miejsca częściej, 
będę gdzie czas płynie 
wolniej i przyjemniej. 
 
 
                                                            Kraków - ul. Kamieńskiego, 10 - 06 - 2015 
 









 Zaułek wspomnień (Zarządalnia) 
Był tu kiedyś namiot, 
teraz już go nie ma. 
Enigmatyczny jest 
ten teren, ta ziemia. 
 
Z Zielonego Wzgórza 
teren ten widziałem, 
dziś w to dziwne miejsce 
właśnie się wybrałem. 
 
Chciałem się tam dostać, 
było ogrodzone, 
nie mogłem dojść nawet 
tam na drugą stronę. 
 
Szedłem ścieżką strachu 
licząc, że tam dotrę 
z wodą mineralną 
i pisać tam siądę. 
 
Z jednej strony krzaki, 
z drugiej ogrodzenie 
z metalowej blachy 
i wąską chodzenie 
 ścieżką nadaremnie 
wprost się okazało, 
nie zdobyłem celu, 
bałem się niemało. 
 
A kiedy tam byłem 
dookoła działek 
w parku Aleksandry, 
enigmę ujrzałem. 
 Było tam zielono, 
błogo, malowniczo, 
dziko i ustronnie, 
zewsząd tajemniczo. 
  



zjawiały się myśli 
w głowie najróżniejsze 
miejsce, niż się zdało, 
wokół było większe. 
 
Myśli tam podobne 
były, jak poprzednio, 
kiedy to widziałem 
miejsce tamto z zewnątrz. 
 
Doszła satysfakcja 
do wszystkiego jednak, 
żem tam dziś wyruszył, 
w zaułek się wepchał. 
 
Miejsce przypomniało 
grozą, tajemnicą, 
zabawę z dzieciństwa, 
kiedy sny się liczą. 
 
Gdy od mego domu 
w kierunku podobnym, 
miejsce gdzieś schowane, 
co zdało się groźnym. 
 
Ciągle się go bałem, 
grozą powiewało, 
miejsce gdzieś ukryte, 
wrażeń wszędzie całość. 
 
Próbowałem spisać, 
dziś wierszem rymuję 
i jak po ogrodzie 
wszędzie dziś harcuję. 
 
Dziś jestem w czymś takim, 
już się tu dostałem, 
grozę tajemnicy 
dzisiaj sforsowałem. 
 
  



Miałem w wyobraźni 
w miejscu tym z dzieciństwa 
wizję, że tam twierdza 
jest, budowla niska. 
 
A w niej król z królową, 
którzy wszystko widzą, 
na wszystko wpływają 
i też wszystko słyszą. 
 
Próbowałem kiedyś 
władzę od nich przejąć, 
więc zwalczałem grozę 
oraz strach nadzieją 
 
i przejąłem wreszcie, 
poczułem się panem. 
Dziś znów plan na nowo 
zrealizowałem. 
 
Mą dzieciństwa wizją 
w miejsce zagnało mnie  
dziwne, tajemnicze 
i grozą ogromne. 
 
Namiot był różowy 
w działkowych ogródkach 
częściowo zapadły 
wśród krzaków jak wulkan. 
 
Daleko od ludzi, 
daleko od świata, 
daleko od drogi, 
duch włóczęgi zbratał 
 mnie dziś z takim miejscem 
bardzo oddalonym 
od świata, gdzie blachy 
w parku tak zielonym. 
 
  



Blachy ogrodzenia, 
cisza, tajemnica, 
spokój, odkrywanie 
i ta radość życia. 
 
Wszedłem znowu w głuszy  
w swoją podświadomość, 
gdzie jak w parku od drzew, 
nadzieją zielono. 
 
Było tam przyjemnie 
i powietrze świeże. 
Teraz na osiedlu 
pisząc na w pół leżę 
 i wspominam mile 
tamten błogi spacer, 
park, niewielkie działki, 
chodnik, krzaków krater. 
 
Wszedłem znów w głąb siebie, 
wśród krzaków i działek, 
że życie to radość 
znów se przypomniałem. 
 
Jak w głąb tego parku 
wszedłem w swoje myśli, 
poczułem się błogo, 
gdym na jawie przyśnił 
 
to, co opisałem. 
Teraz na herbatę 
pójdę, jak po maśle  
kół pędem odjadę. 
 
Wrócę znów w codzienność 
ciekawą jak rzeka. 
Plener atrakcyjny 
był, bom się doczekał. 
 
  



Opisaną twierdzę 
zwałem Zarządalnią. 
Idę do kawiarni, 
wracam w życie wartko. 
 
 

Kraków - os. Zielone Wzgórze, 16 – 06 - 2015 
 









 Duchy kolei  
Siedzę w zakątku opuszczonym, zniszczałym, 
pomalowanym graffiti całym. 
Tu kiedyś dawno tory prowadziły, 
teraz są w górze, ja jestem pod nimi. 
 
Tu było życie, teraz tylko ślady. 
Ujrzałem ten teren z pociągu ciekawy. 
Duch sztuki, włóczęgi mnie tutaj zawołał 
abym plenerowi rapu stawił czoła. 
 
Na końcu wieża; to kościół Mariacki. 
Niejeden tutaj streetartowiec chwacki 
malował swoje w przestrzeni obrazy, 
dziś spisuję wierszem wszystkie te ich razy 
 
kiedy tutaj z farbą i adrenaliną 
byli, uwiecznione myśli nie przeminą. 
Dziś jeszcze poezją to wszystko uwieńczam. 
Wkoło kolorowe graffiti jak tęcza. 
 
Świat pełen kontrastów tu przychodzi na myśl 
tłocznych i spokojnych miejsc, będących na nic 
i wciąż wydeptanych, dramatu i raju, 
a ja ciągle włóczę się w grudniu i maju. 
 
Świat jest pełen przygód, mnóstwo różnych treści 
tak urozmaiconych, zawsze je pomieści. 
Między złem, a dobrem ciągle los się toczy, 
szczęściem i gehenną człowiek co dzień oczy 
 
otwiera z nadzieją, a czasem ze strachem, 
idzie między parkiem, a blokowym gmachem, 
koleją, w powietrzu, w pracy, w odpoczynku, 
od kostki brukowej, spękanego tynku 
 
do płótna i myszy, rzadziej przy dzienniku; 
tam się smutku dzieje i zła wciąż bez liku. 
Ma człowiek za swoje, ale płynie życie, 
które warto chwytać i dzień należycie. 
 
  



Teraz pod kolei nieustanną trasą 
wśród zieleni roślin i graffiti masą 
siedzę, zapisuję, nikt mi nie przeszkadza, 
myśli wciąż o świecie, a codzienność wraca 
 
po moim plenerze, w ścieżki drugim końcu, 
niż tutaj przyszedłem przy zamglonym słońcu. 
Pogoda mi sprzyja; chłód, brak wiatru pieści. 
W miejscach opuszczonych złapać tyle treści 
 
można gdy murale, kolejowe tory. 
Przebyłem tyłami budynków szmat spory. 
Za tymi murami ciągle tętni życiem, 
a ja opuściłem rzeczywistość skrycie. 
 
W inną się przeniosłem. Do tamtej powrócę 
kiedy spiszę wszystko, kiedy rap zanucę. 
Idą tędy ludzie pojedynczy czasem.    
Ja z metafizycznym siedzę tu atlasem. 
 
Z jednej strony mury malowane, tory, 
z drugiej droga, auta, świat, radość i mory 
i tam ciągle dzieje się bez przerwy tyle, 
lecz gdy chciałem spisać, wszedłem na zatyle. 
 
Tu cienie po życiu jakbym skoczył w czasie 
albo w którymś wyższym wszechświata wymiarze 
gdy życie zanika i obiekty świata, 
lecz wszystko się toczy i wciąż płyną lata, 
 
a wszystko wspaniałe, ciągle tętni życiem 
i cywilizacja kwitnie, samo życie. 
W życiu człowiek błędy każdy wciąż popełnia. 
Raz wiodą na zgubę, raz życie dopełnia 
 
coś, co nie zabije i człowieka wzmocni, 
na błędach nauczy i siłę umocni. 
Kto serce i rozum chroni jako skarby, 
zawsze przetrwa wszystko i staje się twardy; 
 
  



zagadki życiowe i enigmę świata, 
w którą wchodzi człowiek, z radością się brata. 
Tak upłynął pobyt w tym tu industrialnym 
zakątku z zeszytem, wracam znów w realny 
 
świat, życie codzienne, znów odjeżdżam drogą 
i w kolejnych przygód wielką liczbę mnogą. 
Wchodzę końcem ścieżki, wtaczam się kół pędem 
w przygód świat, co zwykle kończą happy endem 
 
się, a czasem klęska jest, lecz człowiek feniks 
z popiołów powstanie, jest znowu na ziemi. 
Kończę przerwę w życiu, w życie miasta wracam 
i jadę do domu, po tym nie mam kaca. 
 
 

Kraków - Zabłocie, 18 – 06 - 2015 
 







 Wszedłem na szczyt  
Z Kasprowego Wierchu, 
z budynku kolejki 
górnej stacji marszem 
na Beskid poszedłem. 
 
Po skałach, kamieniach 
i stromych wybojach 
szedłem aż do szczytu 
twardo jak na bojach. 
 
Droga była stroma, 
szedłem, nie stawałem, 
szybko i z zadyszką 
i trochę się bałem. 
 
Jednak dopiąć swego  
trzeba było wreszcie 
by na szczycie siedząc 
kontemplować szczęście. 
 
Za mną szczyt Świnicy 
wielki, niebosiężny 
z mojej drugiej strony 
Giewont jest potężny. 
 
Przed nim się rysują 
kształty Kasprowego 
na szczycie meteo 
jest, nie dla każdego. 
 
Poniżej kolejka 
i jej górna stacja 
dalej słup graniczny, 
a za nim Słowacja. 
 
W Słowacji też byłem, 
szedłem dziś tą trasą             
ścieżką krętą, witą 
i kamieni masą. 
 
  



Lecz jednak stabilną 
suchą i bezpieczną, 
a stąd panoramę 
widzę gór bajeczną. 
 
I znów się znalazłem 
po słowackiej stronie, 
pisząc na Beskidzie, 
za słupem w betonie. 
 
Za słupem granicznym 
lecz do Polski zaraz 
wrócę do budynku 
kolejki gdzie kawa. 
 
A w dole są stawy, 
tam na Goryczkowej 
teraz o tej porze  
wśród hali zielonej. 
 
Później wszystko wyschnie 
gdy upał pobędzie, 
już za chwilę wrócę, 
byłem wkoło wszędzie. 
 
Dzisiaj na Beskidzie, 
tu na żółtym szlaku,  
gdzie w dali sylwety 
budynków majaczą. 
 
Meteo jak statek 
lub wrak jego na dnie, 
a tu ludzi pełno, 
nikt ze skał nie spadnie. 
 
  



„Jedna noga w Polsce, 
a druga w Słowacji” 
ktoś też jak ja mówił 
w takiej sytuacji. 
 
Zawsze chwyta radość, 
że jak połączone  
naczynia, my, ludzie 
i góry zielone. 
 
Góry są zielone 
kosodrzewin warstwą, 
szmaragdem, szarością 
skał srebrzysto jasną. 
 
Dwa tysiące metrów 
nad poziomem morza 
dziś znów przekroczone, 
w dali mgła jak zorza. 
 
Widok jak z kosmosu, 
krągłość widać ziemi, 
widok ten przypomniał 
dejavu, wspomnienie 
 
gdy przed narodzeniem 
gdzieś w świat się bawiłem, 
Ziemię widząc z góry 
albo tylko śniłem. 
 
Tak czy owak jednak 
widok jest wspaniały, 
pogoda bajeczna, 
ja szczęśliwy cały. 
 
No bo zawsze zdobyć  
szczyt to satysfakcja. 
Przede mną powrotna  
trasa, znów atrakcja. 
 
  



Co by się nie działo  
tutaj wspaniałego 
na skalistym szczycie, 
wrócić kiedyś trzeba. 
 
Tak opuszczam szczyty, 
wiersze z nich przyniosłem 
i zdjęcia na karcie 
pamięci, najprościej! 
 
I jeszcze w kawiarni 
moment się zatrzymam 
i mnie wreszcie zwiezie  
kolejki maszyna. 
 
 

Tatry - Beskid, 06 - 07 - 2015 
 









 Cyrhla 
 Toporowa Cyrhla 
i góralskie chatki, 
osiedle wysoko 
to przypadek rzadki. 
 
Koło tysiąc metrów 
tutaj wysokości, 
wśród drewnianych domków 
wena wszędzie gości. 
 
Są góralskie chatki, 
są góralskie domki, 
ciemna zieleń świerków 
na polach jak pionki. 
 
Dachy gontem kryte, 
pod nimi kamienie, 
nimi kryta ściana, 
jasne słońce, cienie. 
 
Cienie ciemne, jasne 
słoneczne przestrzenie, 
jak na szachownicy 
mienią się odcienie. 
 
Czułem się jak we śnie 
gdy spacerowałem, 
Toporowej Cyrhli 
dróżki przemierzałem. 
 
Szedłem drogą główną, 
bocznymi dróżkami, 
żwirem kamienistym 
myślałem czasami: 
 
wszystko oniryczne, 
miłe, nierealne,  
odludne i ciche 
lecz opisywalne. 
 
  



Pejzaż tam falował 
aż w palącym słońcu, 
na wiaterku w górach 
lecz w wielkim gorącu. 
 
Powietrze się trzęsło 
jakbym był pod wodą, 
znalazłem się we śnie, 
lecz jawy przygodą. 
 
Sen się dział naprawdę, 
byłem w innym świecie, 
wśród góralskich domków 
w tym upalnym lecie. 
 
A ich dachy w gontach, 
w ciemnym blasku lśniły, 
na jaskrawym słońcu, 
spacer był tak miły. 
 
Inne dachy domów  
były znów czerwone, 
kryte wielką blachą, 
świerki wciąż zielone. 
 
Pomiędzy świerkami 
trawa już wysycha, 
dzisiejsza przechadzka  
była znakomita. 
 
Co człowieka ciągnie 
w tak nieznane miejsca, 
każe się zagłębiać, 
szukać do nich wejścia? 
 
  



Tutaj kiedyś byłem, 
w dzieciństwie na wczasach, 
wśród ciemnej doliny 
w tych świerkowych lasach. 
 
Życie tak beztroskie, 
lecz na małą skalę, 
choć dzieciństwo miłe, 
dziś nie tęsknię wcale. 
 
Zostawiłem tutaj 
owieczkę pluszową, 
by została w górach, 
nie wziąłem ze sobą. 
 
I marzyłem aby  
na Kasprowy jechać, 
dniami się, nocami, 
nie mogąc doczekać. 
 
I śmiejąc się dziko 
w zeszycie wyrazy, 
brzydkie, ordynarne 
pisałem iks razy, 
 
Wspak, przodem, do tyłu 
i anagramując, 
lecz się to znudziło 
tak to można ująć. 
 
Chciałem być wysoko, 
dziś też lubię góry, 
lecz w innym znaczeniu; 
widok skał i chmury 
 
i niepowtarzalny, 
ten wysokogórski 
klimat i powietrze, 
wiatr i chłodek górski. 
 
  



No i panoramy, 
które stąd już widać, 
dzisiaj drży powietrze 
niczym mleczna szyba. 
 
A gdy na spacerze 
dziś na Cyrhli byłem, 
tu po okolicy  
wszędzie przechodziłem. 
 
Widziałem na końcu 
dróżki tej kamiennej, 
pośród chat góralskich  
malutką studzienkę. 
 
Chciałem w niej utopić 
zło i wór kłopotów, 
ciężko jednak było  
znaleźć na to sposób. 
 
Tak czy owak życie 
jest radością w sumie, 
a problemy częścią 
życia są, kto umie 
 nie robić dramatu 
żadnego wielkiego, 
za zagadkę mieć je 
i być pewnym swego. 
 
I wygrywa stale, 
trzeba to zrozumieć, 
że życie nie zawsze 
słać miodem dukt umie. 
 
Lecz problemy dotąd 
są wielkie, straszliwe, 
gdy ich nie oswoisz, 
a to jest możliwe. 
 
  



Razem z nimi życie 
bywa wielka frajdą, 
trzeba ino uznać 
za pasję grę twardą. 
 
Grę twardą, zażartą, 
pełną ciągłej akcji 
i adrenaliny 
i filmu atrakcji. 
 
Lecz są jednak chwile 
miłej tak sielanki, 
jak dzisiaj na Cyrhli 
spacer wśród polanki. 
 
A gdy już skończyłem 
spacer i zebrałem 
myśli, siadłem w karczmie 
wrażenia spisałem. 
 
W karczmie „Siedem kotów” 
miesiąca siódmego 
i siódmego również 
dnia jego pięknego. 
 
Jeszcze tu posiedzę 
w tej góralskie karczmie 
i powrócę busem 
zanim słońce zajdzie. 
 
Lasy w dal odpłyną 
za busa szybami, 
a wraz  z nimi domki 
pozostaną w dali. 
 
Lecz wrażenia w głowie 
na zawsze zostaną 
zebrane pod lasem, 
dróżką nad polaną. 
 
 

Toporowa Cyrhla, 07 - 07 - 2015 
 









 Lasy i deszcz  
Góry i lasy, 
droga i deszcz, 
po mokrej drodze 
jam tutaj szedł. 
 
Droga była mokra, 
drzewa wkoło ciemne; 
zbierając tam myśli 
poprzez wąwóz szedłem. 
 
Było niczym w baśni, 
było niczym we śnie; 
droga pusta, ciemna 
i przestrzenie leśne. 
 
Szmaragdowe jodły, 
ciemnoszare chmury, 
oniryczna pustka 
tu, na szczycie góry. 
 
Mokro, siąp i wicher, 
wszystko opuszczone, 
trasa ta odwieczna 
i drzewa zielone. 
 
Kiedy byłem młodszy 
wśród takich widoków, 
gdzieś jak w innym świecie 
snułem się w półmroku. 
 
I sam tam czekałem 
na leśnej polanie 
na snu tajemnicy 
wreszcie rozwiązanie. 
 
Miał przybyć czarownik, 
a z nim leśne wróżki, 
wilki, elfy polne 
oraz krasnoludki. 
 
  



Miała być impreza 
i wielka narada, 
mieli rozwiązanie 
podać, podpowiadać. 
 
Lecz nic nie nadeszło 
i noc mnie zastała. 
Czekałem na taxi 
by mnie stąd zabrała. 
 
A taksówkarz jechał 
do mnie długo bardzo, 
po leśnych zakrętach, 
nie przyjeżdżał wartko. 
 
Miały się sny ziścić 
i piorunujące 
miały być przemiany, 
jak za chmurą słońce. 
 
Dziś w wróżki nie wierzę, 
ale leśny klimat 
jak już często w życiu 
mnie znowu zatrzymał. 
 
Bo wszystko nieznane, 
wszystko, co tajemne, 
porywa do wierszy, 
fotografii niemniej. 
 
Wśród takich pejzaży 
myśli jest w pierony 
i dlatego ciągnie 
mnie wciąż w górskie strony. 
 
W malownicze lasy 
i drogi zawiłe, 
górzyste i kręte, 
wszystko piękne, miłe. 
 
  



Raz grozą napawa, 
skłania do myślenia, 
od zwykłego bywa 
odskocznią myślenia, 
 
a raz w świat przenosi 
miły i baśniowy, 
przygód mnóstwa pełny 
jak akcji filmowych 
 
i adrenaliny, 
przygody, atrakcji, 
w film zamienia życie 
pełny krętej akcji. 
 
Ciemna zieleń świerków 
pobudza myślenie 
gór i dróżek krętych, 
chmur stalowych cienie. 
 
I wszystko odmienne 
jest na deszczu szlai. 
Myśl jest o przygodzie, 
nie o wilków zgrai. 
 
Bo najlepiej cieszy, 
no i inspiruje 
nie dom, ale przestrzeń, 
wtedy zapał czuję, 
 
żeby wiersze pisać, 
wyłapywać myśli, 
o tym, co zobaczę 
i jawą się przyśni. 
 
Ciemny odcień jodeł, 
drogi, chmur stalowych, 
drogowego lustra, 
strumieni deszczowych, 
  



w świat przenosi przygód, 
w świat alternatywny, 
ciągle każe pisać, 
w nosie mam, że dziwny. 
 
Bo w poszukiwaniach 
tkwi ma radość życia, 
w ciągłym przemieszczaniu 
się, w ciągłych odkryciach. 
 
Tym od niedzielnego 
różni się turysty 
mobilny poeta, 
że cieszy się wszystkim. 
 
Nawet złą pogodą, 
nietypowym miejscem. 
Nigdy nie odkryje 
się, czym jeszcze więcej. 
 
No a wśród zieleni 
też i filozofia 
skrywa się, zaprasza, 
gama jest szeroka. 
 
To odkryć kopalnia 
jest na całe życie. 
Najlepsze nieznane 
jest, pomysł trwa skrycie! 
 
Przyroda jedyną 
jest w tym świecie rzeczą, 
co się wciąż nie zmienia, 
chociaż wieki lecą. 
 
Tak samo z początku, 
przy świata stworzeniu 
dzisiaj i w przyszłości 
aż do końca dziejów. 
 
  



I czasem od ludzi 
człowiek potrzebuje 
także i odpocząć 
choć dobrze się czuje 
 
z ludźmi i na mieście, 
ale czasem góry 
lepsze są, gdzie cisza, 
odludzie i chmury. 
 
A gdy w górach, lasach, 
człowiek już odpocznie, 
znów do ludzi ciągnie, 
na laurach nie spocznie. 
 
Bo życie radością 
jest gdy ciągle w biegu 
w deszczu, słońcu, mrozie, 
upale i śniegu. 
 
Nawet gdy mgła wielka, 
gdy się trzęsą drzewa, 
plener jest tym, czego 
do szczęścia potrzeba. 
 
A gdyby się siadło 
przed telewizorem 
dniami i nocami 
choć przestrzeń otworem 
 
stoi, to by nuda 
człowieka dopadła, 
zbyt nędzne byłoby 
życie, wizja czarna. 
 
Świat przez dziennikarzy 
czarne okulary 
widziany by nie dał 
w tunelu ni szpary. 
  



Lecz gdy żyjesz pasją, 
świat jest kolorowy, 
a gdy pasja wszędzie, 
bywa wręcz szałowy. 
 
Tak skończyłem górskie 
posiedzenie leśne. 
Zaraz znów kolejką 
poszybuję wreszcie. 
 
Z satysfakcją wielką 
bo plener był spory. 
Znów naładowałem 
akumulatory. 
 
Ale wcześniej jeszcze 
się poinhaluję. 
Niebawem znów w góry! 
Tam się dobrze czuję. 
 
 

Myślenice - Góra Chełm, 28 - 07 - 2015 
 







 Blokowisko marzeń  
Blokowisko marzeń, 
ucieczka od świata, 
tutaj świat realny 
z tym ze snu się splata. 
 
Wokół jest Warszawa, 
głośna i ruchliwa. 
Tu zielona jamka 
miła, urokliwa. 
 
Tu nastrój spokojny, 
czas leniwie płynie, 
zieleń, spokój, cisza; 
tym osiedle słynie. 
 
Tu się kryje magia 
i liczne wspomnienia 
realne i senne 
wśród zieleni cienia. 
 
Przyjemne osiedle, 
malowniczy teren; 
śnić tu dniami można 
gdzie bloki i zieleń. 
 
Park, bloki, chodniczki, 
zagajników zieleń, 
drzew i małych krzaczków, 
migające cienie. 
 
I ma w sobie to coś 
to miłe osiedle, 
piszę na kamieniu 
swej fantazji wedle. 
 
Jest most turkusowy, 
szare, w beżu, bloki, 
nastrój błogi, miły 
i piękne widoki. 
  



Raz są industrialne, 
a raz przyrodnicze, 
splatają się z sobą 
tu, gdzie lat nie liczę. 
 
Tu, gdzie dni nie liczę, 
godzin, minut, sekund, 
bo liczy się tylko 
ten przystanek w biegu. 
 
Gdzie wśród życia zgiełku 
przerwę sobie robię. 
Siedząc na kamieniu 
piszę, zdjęciem zdobię. 
 
Pomiędzy blokami 
siedzę, kontempluję, 
chwile osobliwe 
tuszem wyłapuję. 
 
Przyleciałem tutaj 
wielkim samolotem, 
metrem, autobusem 
i pociągiem potem 
 
i znów autobusem 
tutaj podjechałem 
i po tej przeprawie 
wreszcie się dostałem 
 
tam, gdzie chciałem pisać, 
do celu podróży. 
Niebo się małymi 
obłoczkami chmurzy. 
 
Wiaterek przyjemny 
w świat błogi przenosi 
nierealny, z baśni, 
nie szłoby uprosić, 
 
  



by za wcześnie przerwać 
to kontemplowanie, 
lecz to nie mój problem, 
do końca zostanę! 
 
Gdy wypiszę wszystko, 
dopiero odejdę, 
bo czas tak przyjemny, 
malowniczy wszędzie. 
 
W takich miejscach zawsze 
radość znów odnajdę, 
łącząc „real” ze snem 
zawsze miewam frajdę. 
 
Byłem tu już kiedyś, 
nawet parę razy. 
Piszę po raz pierwszy, 
industrialne głazy 
 
oglądam dokoła. 
Kiedyś film kręciłem. 
Do filmu śpiewałem 
to, o czym marzyłem. 
 
Tu mnie przyciągnęło 
znów magnesem miejsca, 
widzę więcej, niźli 
osoba niejedna. 
 
Nie nudę, brzydotę, 
lecz w baśniowych światach 
jestem, jakbym przeniósł 
się w innych wymiarach. 
 
Nie tych znanych wszystkim, 
nie w czasie, długości 
i nie w szerokości 
i nie w wysokości, 
 
  



lecz w innym wymiarze, 
co zawiera światy 
inne, równoległe, 
ale wspólne z naszym 
 
mające korzenie, 
inne cechy wspólne, 
czasem także widok, 
wrażenie ogólne. 
 
Wszystko to zależy 
od w nich odległości, 
w tych wyższych wymiarach, 
jak w „zwykłej” długości. 
 
I mechanizm w baśni 
świat się przeniesienia, 
przywiódł na myśl 
takie oto skojarzenia. 
 
Byłem pierwszy raz tu 
już jako dorosły, 
a jakbym pamiętał 
ten tu świat radosny, 
 
już od dawien dawna 
od lat, wieków może... 
Czyżby znów dejavu? 
Przez życie, jak zorze, 
 
wciąż mam dziwne myśli, 
jakby życie było 
znacznie, znacznie wcześniej, 
niż się urodziło. 
 
We snach, w wyobraźni, 
często myśl ta staje. 
Wspomnienia jak zorza, 
mgły, odległe kraje... 
 
  



Odległe planety, 
kosmiczne przestrzenie, 
mgły, gwiezdne ławice... 
Przyjdzie zejść na ziemię! 
 
Czas pożegnać w różu 
marzeń Mleczną Drogę 
kosmosu bo poza 
życiem żyć nie mogę 
 
za długo bo życie 
realizmem woła. 
Trzeba, lecz i warto, 
stawić temu czoła. 
 
Bo życie realne 
też jest wciąż atrakcją, 
wielką i wspaniałą 
filmu piękną akcją. 
 
Tam czekają ludzie, 
znajomi, rodzina, 
sprawy, załatwienia, 
życie się zaczyna 
 
to zwykle gdy plener 
w blokowiskach kończę, 
tak jak teraz, kiedy 
w zenit wchodzi słońce 
 
i już tu przygrzewa 
i ze snu mnie budzi, 
więc już do arterii 
wracam i do ludzi. 
 
Pójdę na przystanek, 
do centrum odjadę 
i świat snu porzucę 
i dam sobie radę 
 
  



z życiem, które piękne 
zawsze jest i wszędzie. 
Tam, wśród ludzi także 
mi przyjemnie będzie. 
 
Pakuję więc zeszyt, 
wracam w świat realny. 
Żegnam miły plener, 
dla mnie idealny! 
 
 

Warszawa - Odolany, 02 - 08 - 2015 
 









 Lotnisko  
Lotnisko w Warszawie 
stoi tu jak zawsze, 
obsługuje loty 
bliższe oraz dalsze. 
 
Strefy wolnocłowe 
zawsze fascynują 
mnie; tu tylko są ci, 
którzy odlatują. 
 
Albo przylecieli 
tak, jak ja przed chwilą. 
Siedzę tu w kawiarni, 
patrzę jak już giną 
 
promienie słoneczne 
za szybą ostatnie 
i się już za chwilę 
noc tak ciemna zacznie. 
 
Są tutaj odloty 
do miast strefy Schengen. 
Chwilę mnie nie było 
i znów jestem wreszcie. 
 
Tutaj w beżu chodnik, 
szara wykładzina, 
kończy się przygoda 
lotu lub zaczyna. 
 
Oranżowe lady 
stanowisk boardingu, 
sklepy, restauracje, 
strefy odpoczynku. 
 
Tu się spotykają 
lecący do różnych 
miast europejskich 
bo teren wciąż wspólny. 
 
  



Także ci, co lecą 
poza strefę Schengen, 
najpierw po tej stronie 
są, nim przejdą wreszcie. 
 
Są ruchome schody, 
ruchome chodniki, 
wnętrze nowoczesne, 
ale pomysł „dziki” 
 
żeby tutaj pisać, 
bo radość rozpiera. 
Tak się staje szczęściu 
zadość po plenerach. 
 
Pomału się żegnam 
z poetyckim cyklem. 
Zakończyłem plener 
tutaj tak jak zwykle. 
 
Kawę znów wypiłem, 
wiersz tu napisałem 
i jadę do miasta, 
tam również z zapałem. 
 
A po drodze jeszcze 
na gejty popatrzę, 
do miast różnych wyjścia 
i pójdę już raczej 
 
do strefy otwartej, 
ogólnodostępnej 
i autobus w miasto 
Warszawa mnie weźmie. 
 
 

Warszawa - Lotnisko Chopina, strefa wolnocłowa, 05 -  01 - 2016 
 







 Dzieje  
Skąd przybyłem? 
W świat się bawiłem, 
o foczce śniłem 
i kwiatkiem byłem. 
 
Przestrzenie poza życiem różowe 
i między nimi pomarańczowe; 
gdzie spadniesz tam masz już swoją głowę, 
życie przed sobą całe gotowe. 
 
Choć nie pamiętasz, wspominać możesz. 
Góry, czy doły? Chmury czy morze? 
U Pana Boga za piecem może... 
Czy był tam ogród, czy tylko zorze? 
 
Trzy wymiary przestrzeń nasza ziemska łączy 
I czas linearny, ten upływający, 
no, a rozgałęzieniem jest wymiar piąty, 
co zawiera stan rzeczy każdy niedoszły. 
 
Ameni, Ameni, 
nie zostanie nigdy żadna kopa kamieni, 
wszystko zostanie w słońca zieleni 
i wszyscy ludzie będą zbawieni. 
 
 

Siepraw, 07 - 01 - 2016 
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