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POWRÓT DO GNIAZDA
Na chwa³ê Jas³a nasz dzwon bije,
a dŸwiêk do nieba hen ulata
i niesie wieœæ na krañce œwiata,
¿e nasze miasto znowu ¿yje.
Œwiêtuje swoje urodziny
i radoœæ niesie tym rodakom,
którzy podobni polskim ptakom,
do gniazd wracaj¹ - do rodziny.
Witajcie w Jaœle moi mili,
niech wam wspomnienia znów powróc¹...
i niech têsknotê wasz¹ skróc¹
na czas spotkania - krótkiej chwili.
{2004 r.)
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OSADA JASIEL
Tam, gdzie pierwotny cz³owiek kamienn¹ siekierk¹
wykuwa³ swoj¹ przysz³oœæ na œwierkowej górze...
gdzie wioska zwana Jasiel przez stulecia trwa³a,
nara¿ona na ogieñ, na wichry i burze...
gdzie trzy rzeki: Jasio³ka, Ropa i Wis³oka
³¹cz¹ swe wartkie nurty, by uton¹æ w Wiœle...
tu król Kazimierz Wielki, po krótkim namyœle,
z dotychczasowej wioski uczyni³ swe miasto...
nada³ mu przywileje oraz nazwê JAS£O.
Gdy dawna wioska Jasiel ju¿ miastem siê sta³a,
a na dowód od króla herb swój otrzyma³a,
zamieszkali tu dzielni królewscy poddani,
którzy zawsze bronili miasta swego granic.
I tak mija³y wieki znaczone zwyciêstwem.
Gród Jas³o przetrwa³ wszystkie po¿ary i wojny...
Po zadanej mu œmierci otwiera³ powieki
wysi³kiem dzielnych mieszczan, ich prac¹ i mêstwem.
(2004 r.)
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LUMINARZE Z JAS£A
W prastarym zamku "Golesz", jak g³osi podanie,
mieszka³ Zyndram z Maszkowic, co okry³ siê chwa³¹.
On to z wojami swymi, na króla wezwanie,
ruszy³ pod Grunwald walczyæ z krzy¿ack¹ nawa³¹.
Inn¹, znan¹ postaci¹ jest Bart³omiej z Jas³a.
Uczony, reformator, rodak naszej ziemi,
który wielkie zas³ugi ma w starym Krakowie
dla odnowy i chwa³y jego Akademii.
Mieszka³ te¿ w naszym grodzie ten co pierwszy w œwiecie
przemieni³ olej skalny na œwiate³ko jasne...
Ignacy £ukasiewicz, jak ju¿ dobrze wiecie,
tworzy³ przemys³ naftowy na ziemi - pod Jas³em.
Tak¿e rodak jasielski - "Hubal" niespokojny,
zgin¹³ pod Anielinem od niemieckiej kuli.
By³ pierwszym partyzantem podczas drugiej wojny.
Dziœ nawet nie wiadomo gdzie go ziemia tuli.
Tak wielu s³awnych ludzi wychowa³o Jas³o,
¿e trudno jest wyliczaæ te znane nazwiska.
Warto jednak pamiêtaæ takie m¹dre has³o,
¿e "tyle wart jest cz³owiek ile kraj zeñ zyska".
(2004 r.)
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BALLADA PODWÓRKOWA cz. I
Ballada o tym, jak wieœ Jasiel miastem siê sta³a
Pos³uchajcie ludkowie,
co wam dziadek opowie.
Historyja to ciekawa,
wiêc nie szczêdŸcie za ni¹ brawa,
kiedy j¹ ju¿ poznacie.
Jak to w Jasiel bywa³o,
zanim miastem siê sta³o,
opowiem wam z detalami,
abyœcie te¿ razem z nami
tê historiê poznali.
Lat temu bardzo wiele,
wiosn¹, w œwiêt¹ niedzielê,
król jegomoœæ wraz ze œwit¹
przyjecha³ tu drog¹ bit¹,
urz¹dziæ polowanie.
Wielce zmêczony drog¹,
chcia³ odpocz¹æ u kogo.
Wiêc do wioski Jasiel zb³¹dzi³,
gdzie nie g³upi wójt siê rz¹dzi³,
razem z braci¹ cechow¹.
Przyjêli króla godnie,
dali mu w darze spodnie
oraz ko³aczyckie buty,
a ¿e król by³ ju¿ "zapruty"
wiêc radowa³ siê wielce.
Przez szeœæ dni ucztowali,
tak króla przyjmowali.
A siódmego dnia w niedzielê
zeszli siê obywatele,
u monarchy z petycj¹.
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W tej petycji pisa³o,
¿e dobrzeby siê sta³o,
aby wioskê Jasiel - godnie,
za te buty i te spodnie od dziœ miastem uczyniæ.
Król za brodê siê maca,
ale doœæ ju¿ mia³ "kaca".
Wiêc za gêsie pióro z³apa³,
jeszcze w g³owê siê podrapa³
i petycjê podpisa³.
Oto historia ca³a,
jak siê wieœ miastem sta³a.
I tak szeœæset lat ju¿ mija,
jak z petycj¹ historyja,
stale siê tu powtarza.
[1965 r. z okazji 600-lecia Jas³a]
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BALLADA PODWÓRKOWA cz. II
Otwarcie JDK
Dzisiaj znów dzieñ radoœci.
Zjecha³o siê moc goœci.
Oto dzisiaj otwieramy
szeœæset lat oczekiwany
JASIELSKI DOM KULTURY.
Z tej to w³aœnie okazji,
dziadek na scenê w³azi,
aby cofn¹æ swój zegarek
o nied³ugich latek parê
i wspomnieæ, jak to by³o...
Ju¿ siê wojna skoñczy³a,
Jas³o le¿y w ruinach.
Ale ludek tu ochoczy,
wnet zabiera siê do pracy
i miasto odbuduje.
Mija znów kilka latek,
miasto roœnie, jak kwiatek.
A w tym mieœcie, choæ nie wiele
ale s¹ obywatele,
których poznaæ siê godzi.
Oto ju¿ cisza g³ucha,
tylko tam... parka grucha.
Kto ma oczy do patrzenia,
kto ma uszy do s³yszenia,
niechaj patrzy i s³ucha...!
(1970 r.)
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BALLADA PODWÓRKOWA cz. III
/na melodiê “Pos³uchajcie ludkowie...”/
30-lecie SMJiRJ
Lat minê³o trzydzieœci,
gdy znów petycjê wnieœli,
¿e ci, co Jas³o mi³uj¹
razem siê zorganizuj¹,
do wspólnego dzia³ania.
Teraz nowe zabiegi,
ci¹gn¹ m³odych w szeregi.
Mo¿e to przyniesie skutki mi³oœæ Jas³a, zamiast wódki bêdzie m³odzie¿ wola³a.
I tak mijaj¹ lata,
posiwia³ dziad i tata,
a u mi³oœników Jas³a
œwieczka zapa³u nie zgas³a,
dalej dobrze dzia³aj¹.
Wielkie s¹ zamierzenia,
ale pusto w kieszeniach.
Wiêc nadesz³a wreszcie pora
znaleŸæ dobrego sponsora,
który Jas³o mi³uje.
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Dziœ dla przyjêcia Goœci,
a ku naszej radoœci,
mamy pomoc od zak³adów,
co nie chcia³y wyjœæ na "dziadów"
i przekaza³y dary.
Z "Pektowinu" napoje.
I tak wyjd¹ na swoje.
A z "Liwocza" i "Jasio³ki"
s¹ s³odycze za "fiko³ki"
dla najm³odszych artystów.
Czas ju¿ koñczyæ balladê,
zanim dalej odjadê,
z³o¿ê serdeczne ¿yczenia
i powiem do zobaczenia
w dwudziestym pierwszym wieku.
[marzec - 1996 r.]

EWAKUACJA OKOLIC JAS£A

Czy widzisz ten dziwny pochód,
który siê wlecze ulicami miasta?
Rozpacz w mym sercu coraz bardziej wzrasta,
kiedy siê patrzê na tê nêdzê ch³opów.
To z okolicznych wiosek gospodarze,
którzy na swojej wczoraj jeszcze roli
gnali za p³ugiem dwa koniki w parze...
dziœ ju¿ im tego z³y los nie pozwoli³.
Musz¹ opuœciæ swe rodzinne sio³o
i iœæ w daleki i nieznany œwiat...
Skrzypi u wozu sko³atane ko³o,
wioz¹c dobytek wielu krwawych lat.
Na pierwszym wozie, wœród ró¿nych rupieci
siedzi skulone dwoje ma³ych dzieci.
P³acz¹ ¿a³oœnie i wo³aj¹ "mamo"!
A matka z ty³u z twarz¹ zatroskan¹
st¹pa za wozem i wzdycha ¿a³oœnie...
A w górze s³oñce, ten wszechœwiata król
nad ludzk¹ nêdz¹ œmieje siê radoœnie...
Nie czu³e wcale na ³zy i na ból.
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Na drugim wozie starzec siwiuteñki
koœcist¹ rêk¹ œciera z oczu ³zy...
I w dal spogl¹da mêtnymi oczyma,
lecz oczy jemu przys³aniaj¹ mg³y.
I ju¿ nie widzi swej rodzinnej chaty,
ni swego sadu, ni zagonu æwieræ Ale hen - za mg³¹ obce widzi kraje,
w których na niego obca czeka œmieræ.
Tak wóz za wozem wlok¹ siê t¹ drog¹,
gdzieœ w nieskoñczon¹ i nieznan¹ dal...
oczy me d³u¿ej patrzeæ ju¿ nie mog¹,
gdy¿ serce moje rozrywa mi ¿al.
(1946 r.)
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NA WYSIEDLENIU
I tak mija³y dni nêdzy, têsknoty,
za swoim miastem rodzinnym...
Dla wysiedleñców tygodnie zgryzoty
p³ynê³y potokiem zimnym...
Serca im czasem z bólu zamiera³y,
gdy wychodzili na wzgórze,
aby popatrzeæ na swoje miasteczko,
które... ulata ku górze.
Z dymem po¿arów i z hukiem minowañ
z powierzchni ziemi znika³y
domki drewniane na przedmieœciach Jas³a,
a w mieœcie mury mala³y.
I wychodzili nêdzarze na wzgórze,
wodz¹c po mieœcie oczyma,
szukaj¹c w dali rodzinnego domu wczoraj by³ jeszcze, dziœ - nie ma!
(1946 r.)
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DLACZEGO ?
Pod naporem
"zwyciêskiej armii"
spod znaku czerwonej gwiazdy,
"zwyciêska armia"
spod znaku z³amanego krzy¿a
- zostawi³a otwarte wrota
do miasta Jas³a.
Resztki hitlerowców
pozosta³e w mieœcie,
przyst¹pi³y do
do jego totalnego
zniszczenia.
Dlaczego ?
Armia czerwona
sta³a u wrót
i nie przysz³a
na pomoc
gin¹cemu miastu.
Dlaczego ?
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Transzeje obu armii,
na wschodnich i zachodnich
rubie¿ach miasta,
s¹ do dziœ
niemymi œwiadkami
historii.
Pomiêdzy dwoma
"zwyciêskimi armiami"
Zginê³o
niewinne
miasto!
Dlaczego ?
(1970 r.)

ZAG£ADA JAS£A
Plakat - zarz¹dzenie - rozkaz.
Rozstanie
z tym co sercu bliskie.
G³uche odg³osy dzia³,
œwist i huk
rozrywaj¹cych serce pocisków,
towarzyszy³y wygnañcom.
Dobytek ¿ycia
zakopano w ogrodzie,
ukryto w piwnicy.
ZnaleŸli zniszczyli,
zrabowali.
A potem...
k³êby czarnego dymu
nad miastem.
Przy dŸwiêkach
wybuchów trotylu,
spadaj¹ na ziemiê,
jak ³zy,
szcz¹tki budynków
i wie¿e koœcio³ów.
Na tu³aczkê
zabrano to
co najcenniejsze:
przywi¹zanie,
wspomnienia,
nadziejê.
Powrót do niczego,
w mroŸny styczniowy dzieñ,
by³ dniem
szczêœliwym.
Wszystko
zaczêto
od nowa!
(1955 r.)
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JASIELSKI WIATR
Stary znajomy
jest jasielski wiatr.
Ka¿d¹ ulicê
i ka¿dy k¹t zna.
Hula po mieœcie...
bez muzyki grania,
coraz piêkniejsze
melodie wydzwania...
Przechodniom w uszach
i murarzom w kielniach,
o okna nowej szko³y
i w rusztowañ szczycie...
Ach, ty jasielski wietrze!
Ty widzisz, jak dzielnie
roœnie dziœ nasze Jas³o...
kochane nad ¿ycie!
Ty znasz jasielski wietrze
te historii karty,
którymi nie tak dawno
targa³eœ po zgliszczach...
Dziœ sk³adamy je w ksiêgê,
jako dowód hartu,
który w czyn,
w ¿ycie wcieli³
marzenia najœmielsze...
Powsta³o nowe Jas³o
o wysokich szczytach...
Hulaj swobodnie po nich
nasz jasielski wietrze!
(1975 r.)
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JASIELSKI MARSZ
Ju¿ wiosna rozkwita woko³o,
ju¿ majem zieleni siê park.
Wiêc piosnkê zanuæmy weso³o,
Œpiewajmy jasielski nasz marsz.
Jasielski marsz
nad miastem p³ynie,
niesie historii
wieków szeœæ.
Po³¹czmy wiêc
m³odzieñcze d³onie.
Naszemu miastu
chwa³a, czeœæ!
Niedawno w ruinach i zgliszczach,
a dzisiaj ku chmurom siê pnie.
Gdzie wczoraj nas gnêbi³ faszysta,
dziœ nasze s¹ noce i dnie.
Jasielski marsz
z weso³¹ min¹,
w szczêœliwe jutro
wiedzie nas.
Pochmurny dzieñ
dla nas ju¿ min¹³,
radosnych dni
ju¿ nadszed³ czas!

S³owa: Henryk Zych
Muzyka: Joanna Leœ

Pieœñ zosta³a wykonana
po raz pierwszy przez 100.
osobowy chór m³odzie¿owy
SP 2, podczas uroczystoœci
jubileuszowej z okazji 600lecia Jas³a, w czerwcu 1965 r.
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PIEŒÑ JUBILEUSZOWA
Nad trzema wodami
Odesz³a we wrzeœniu
w Bart³omieja grodzie
na wojenne lata,
swobodna zrodzi³a siê pieœñ.
gdzie lasy, obozy i ³zy.
I sz³a razem z nami
W ¿o³nierskim szeregu
w radosnym pochodzie
przeby³a pó³ œwiata,
i wiod³a na dobre i z³e.
by wolne zwiastowaæ nam dni.
Refren:
To nasza pieœñ jubileuszowa,
przez wieku pó³ "Echo" j¹ niesie w œwiat.
Niech ca³y wiek w pamiêci j¹ zachowa,
jako talizman dawnych lat.
Na gruzach i zgliszczach
Dziœ w wolnej ojczyŸnie,
zakwit³o znów ¿ycie
jak dawniej - przed laty
i nowa zrodzi³a siê pieœñ.
pieœñ nasza swobodna w dal mknie.
Na nowych ulicach
Na Rynku jasielskim,
i w rusztowañ szczycie,
gdzie zieleñ i kwiaty
rozbrzmiewa jej chwa³a i czeœæ.
powita i Ciebie i mnie.
Refren:
To nasza pieœñ jubileuszowa,
przez wieku pó³ "Echo" j¹ niesie w œwiat.
Niech ca³y wiek w pamiêci j¹ zachowa,
jako talizman dawnych lat.
Tekst: Henryk Zych

Muzyka: W³adys³aw Œwistak

Pieœñ wykonana przez chór "Echo" podczas koncertu jubileuszowego
z okazji 50-lecia Chóru "Echo"
(czerwiec 1971 r.)
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PIOSENKA “MRA”
/na melodiê walczyka lub marsza/
Ja jestem piosenka,
piosenka dla dzieci.
I chcê byæ przebojem
i w zimie i w lecie.
I chcê bez paszportu
wyruszyæ przez œwiat,
by ka¿dy mnie kocha³,
jak brat.
Lecz zanim bez wizy
i dewiz wyruszê,
muzyczni piraci
pomno¿¹ m¹ duszê.
A wtedy me s³owa
na jêzyki "MRA",
przet³umacz¹ dzieci,
jak ty i ja.

A moja melodia
tak mi³a i prosta,
zgodzi siê, by w œwiecie
wraz z dzieæmi pozostaæ,
darowaæ im przyjaŸñ
i pokój i ³ad,
by lepszy by³ dla nich
ten œwiat.
[styczeñ 1992 r.]
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MOJEJ MAMIE
To Ona da³a mi ¿ycie, tuli³a i wykarmi³a.
Ona wstawa³a o œwicie, gdy siê pieluszka zmoczy³a...
Potem uczy³a mnie liczyæ na palcach u jednej rêki,
a tak¿e poznaæ litery, co by³o szczytem udrêki.
Z trudem pisa³em w zeszycie, stawia³em kó³ka i kreski,
a¿ biedny zeszyt siê poci³ i by³ ze z³oœci niebieski.
Dziœ nawet czytaæ potrafiê i innych rzeczy znam wiele.
Odró¿niam konia od krowy, wiem co to koza, co cielê.
A dziœ, w majowy poranek, ptaszki œpiewaj¹ w ogrodzie.
Tatuœ ju¿ wyszed³ do pracy, a Mama, taka jak co dzieñ.
Prowadzi mnie do przedszkola... Tutaj wœród przyjació³ grona
widzê, ¿e Pani radosna i sala jest ustrojona.
W przedszkolu bêdzie dziœ œwiêto... Dzieñ Mamy, to wielka sprawa!
A wiêc z min¹ uœmiechniêt¹, bijemy dla Mamy brawa!
Niech nam ¿yje d³ugie lata, zawsze z uœmiechem na twarzy.
Niech siê wszystko dobrze darzy i niech grzeczny bêdzie... Tata.
Takie s¹ nasze ¿yczenia.
To ju¿ koniec!
Do widzenia!

[2005 r.]
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ZAGADKI PRZEDSZKOLAKA
RECYTATOR: - Wieczorem do snu ciebie utuli,
przyszyje guzik do twej koszuli,
obdarza ciebie swoj¹ mi³oœci¹
i rzadko kiedy wybucha z³oœci¹.
Smutno jej, kiedy zostaje sama...
Wiesz, kto to taki?
WSZYSCY:
TO MOJA MAMA!
RECYTATOR: - On ciê nauczy jeŸdziæ rowerem,
przykrêcaæ œrubki i nie byæ zerem,
Czasem ciê nosi na swoim grzbiecie
i jest najlepszy, na ca³ym œwiecie.
Czêsto za pi³k¹ wraz z tob¹ lata...
Wiesz, kto to taki?
WSZYSCY:
TO JEST MÓJ TATA!
RECYTATOR:
- Wspania³e ciastka tobie upiecze,
gotuje zupkê “najlepsz¹ w œwiecie”.
Prezent ci kupi z mizernej renty,
chocia¿ ty dla niej... nie zawsze “œwiêty”.
Czasem po³ata zdartego kapcia...
Wiesz, kto to taki?
WSZYSCY: TO MOJA BABCIA!
RECYTATOR:
- On wiele czasu tobie poœwiêca.
Uczy ciê poznaæ ró¿ne zwierzêta,
powie, jak kwiaty sadziæ w ogrodzie
i chêtnie z tob¹ przebywa co dzieñ.
On ci opowie setki zagadek...
Wiesz, kto to taki?
WSZYSCY: TO JEST MÓJ DZIADEK!
[2005 r.]
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DZWONY REZUREKCYJNE
Rezurekcyjne bij¹ dzwony!
Niech bêdzie Maria pozdrowiona,
niech bêdzie Chrystus pozdrowiony.
Rezurekcyjne bij¹ dzwony!
Ten, który ujrza³ œwiat w stajence
i za nas zosta³ umêczony,
Najœwiêtszej czyni¹c ból Panience
po to, by cz³owiek by³ zbawiony.
Chrystus zmartwychwsta³ - dzwony g³osz¹,
ju¿ Go nie znajdziesz w ciemnym grobie.
Ca³emu œwiatu wieœæ tê nios¹,
¿e w niebie czyni miejsce tobie.
Zwyciêzca œmierci i szatana
zwiastuje radoœæ tego œwiata,
bo Chrystus niesie POKÓJ ludom,
które mi³uj¹ swego brata.
Wiêc siê radujmy - Alleluja!
Rezurekcyjne bij¹ dzwony!
Niech bêdzie Maria pozdrowiona,
niech bêdzie Chrystus pochwalony
(1991 r.)
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JASNOGÓRSKIEJ PANI
Najlepsza Matko Z Jasnej Góry schodzisz...
Dziêki Ci za to,
¿e do nas przychodzisz.
WeŸ w sw¹ opiekê
nasz¹ rodzinê,
b¹dŸ z nami w ka¿d¹
¿ycia godzinê.
Wielbimy Twoje œwiête obrazy
i z La Salette i w Ostrej Bramie...
I obraz Serca Twego na œcianie,
który szczególn¹ ³ask¹ nas darzy.
Matuchno nasza
pozostañ z nami,
bo szczerym sercem
Ciebie kochamy!

Peregrynacja Obrazu M.B. Czêstochowskiej
(2/3 listopada 2004)
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PO¯EGNANIE OD TATR

Skromna, drewniana trumna
Przed Spi¿ow¹ Bram¹.
A w niej Jan Pawe³ Wielki
¿egnany z mi³oœci¹.
Na placu i w odleg³ych
k¹tach Watykanu,
miliony zadumanych
nad Œwiata nicoœci¹.

S¹ tu miliony ludzi
maluczkich i wielkich,
ró¿nych ras i profesji,
ró¿nego wyznania...
Przybyli, by ho³d z³o¿yæ
i podziêkowania
za to, ¿e by³ i uczy³,
kocha³ rodzaj wszelki.

Na trumnie jest z³o¿ona
ksiêga Ewangelii.
Za trumn¹ o³tarz œwiêty
wraz z celebransami.
Po obu jego stronach
kr¹g z kardyna³ami,
a nad trumn¹ w ukryciu
fruwaj¹ Anieli.

Nagle on siê pojawi³,
nadlecia³ z daleka.
Przyby³ na po¿egnanie
a¿ od wysokich Tatr
i od rodaków z kraju,
gdzie ka¿dy wci¹¿ czeka...
Ulubiony przez Papie¿a
smutny halny wiatr.

Najpierw, jakby chcia³ zwróciæ
uwagê na siebie,
rozwia³ przekorny halniak
kardynalskie szaty.
Potem zatoczy³ ko³o
w watykañskim niebie
i przeniós³ siê na trumnê
Przyjaciela - Papy.
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Tutaj zacz¹³ obracaæ
Ewangelii karty,
raz szybko, raz powoli,
to w prawo, to w lewo,
a¿ wreszcie zamkn¹³ ksiêgê,
która z jego woli
na trumnie pozosta³a...
On, odlecia³ w Tatry.

Ponad g³owami t³umów
flagi w kir spowito,
transparenty z napisem:
“Santo, Santo, Santo”.
A dalej, jeszcze mocniej,
bo “SANTO SUBITO!”
Ale to ju¿ nie halny
lecz ludu “belcanto”...

Czy to mo¿e Duch Œwiêty,
czy tylko wiatr halny.
nad trumn¹ Jana Paw³a
do ludu znak pos³a³?
- Czytajcie Ewangeliê
i stosujcie w ¿yciu,
tak, jak Ten, który odszed³
lecz z nami pozosta³.

[kwiecieñ 2005 r.]
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RETROSPEKCJA /1/
/fragment scenariusza pt. "Mezalianse i metamorfozy"
- piosenka na znan¹ melodiê o Warszawie/
Chcecie to wierzcie, chcecie nie wierzcie,
a ja siê kocham, kocham i ju¿.
W mojej dziewczynie i w moim mieœcie,
spytacie, w którym?
W Jaœle - No có¿!
Wszak Jas³o da siê lubiæ. Na pewno da siê lubiæ.
Tutaj handel w trosce o nas, nie pozwala nam nic kupiæ.
Gdy chcesz coœ kupiæ sobie, pustkami sklepy œwiec¹...
Nic nie znajdziesz porz¹dnego, choæbyœ szuka³ i ze œwiec¹.
Wszak Jas³o da siê lubiæ, na pewno da siê lubiæ...
Tu mieszkanie trudno znaleŸæ, tutaj forsê ³atwo zgubiæ.
Wiadoma rzecz, stolica... stolica powiatowa,
Co na œwiêto lub na "lecie", zawsze z szykiem wyjœæ gotowa...
Wiêc od dzisiaj powtarzaj i znaj, nasze nowe has³o...
I w opinii tej niezmiennie trwaj... Nie masz to, jak Jas³o!
Bo Jas³o da siê lubiæ, naprawdê da siê lubiæ...
Tutaj ¿onê ³atwo znaleŸæ, tutaj mê¿a ³atwo zgubiæ...
Warszawê mo¿na ceniæ, lecz Jas³o trzeba lubiæ!
Takim miastem, jak jest Jas³o, mo¿na siê wœród innych chlubiæ!
(1965 r.)
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RETROSPEKCJA /2/
/piosenka na melodiê “Siedem czerwonych ró¿”/

Przynoszê tobie siedem czerwonych stów
i bardzo proszê przemów choæ kilka s³ów,
Za ka¿de s³owo po jednej stówie weŸ,
a razem z nimi przyjm tê pieœñ:
Za³atw, b³agam, za³atw mieszkanie mi,
które stale po nocach mi siê œni.
A kiedy ju¿ zamieszkam sobie w nim,
bêdê d³u¿nikiem twym.
(1965 r.)
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FRASZKI NIBY POLITYCZNE
Samopoczucie w³adzy
Dziœ w³adza czuje siê coraz lepiej,
gdy za nieróbstwo siebie premiuje.
Choæ biedny naród wci¹¿ "biedê klepie",
jego wybrañcom nic nie brakuje.
Czuj¹ siê œwietnie i pe³ni chwa³y,
¿e tak udane maj¹ wyniki...
Choæ siê reformy kiepsko uda³y,
obce s¹ dla nich nasze przytyki.
Wiêc obiecuj¹, ¿e ich dzia³ania
przynios¹ efekt w nastêpnym wieku...
B¹dŸ zatem grzeczny i ¿yj nadziej¹
biedny cz³owieku!
Dylematy wyborcy
"Lewa" czy "prawa" - na jedno wyjdzie,
gdy worek pusty.
"Rz¹d siê wy¿ywi..." Naród zostanie
z g³ow¹ kapusty.
xxx x xxx
Przed wyborami obiecywali
¿ycie, "jak w niebie".
Teraz wyborcy "poszli do nieba"...
w³adcy zostali,
dziel¹
wœród siebie!
xxx x xxx
Przez lat piêædziesi¹t zaciska³ pasa,
by wnukom by³o lepiej.
Dziœ w wolnym kraju wnuk jest bez pracy,
z zasi³ku "biedê klepie".
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GroŸba
Partyjne dinozaury
znów do w³adzy siê garn¹.
Naród w tej sytuacji
ma przysz³oœæ bardzo marn¹...
Dysputa parlamentarna
- Afera, aferê goni...
- Lecz to nie my, to ONI!
Wartoœci chrzeœcijañskie
Mi³uje tego, który go chwali,
a pozosta³ym czêsto dokuczy.
I chocia¿ Biblia inaczej uczy,
on brata swego chêtnie powali.
xxx x xxx
Wybaczyæ winy? - Tylko swojemu!
Resztê potêpiæ trzeba!
Takie wartoœci nie doprowadz¹
chrzeœcijanina do NIEBA...
Spo³eczna sprawiedliwoœæ
“Rz¹d siê wy¿ywi" - to znane has³o,
które wci¹¿ do nas w praktyce wraca.
Dziœ znów wy¿yj¹ ci co "przy ¿³obie",
dla tych "przy ¿³óbku" jest tylko praca.
Polska w UE
Wszystkich s¹siadów wci¹¿ popieramy,
a notowania kraju malej¹.
Ceny ju¿ wprawdzie unijne mamy,
lecz prawa nasze nadal kulej¹.

Trzeba wiêc szybko poprawiæ prawo
i zwiêkszaæ p³ace - z cenami równo...
ale nie dla tych co bij¹ brawo,
Lecz tak¿e dla tych co maj¹...!
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AUTORA CURRICULUM VITAE
Diament z kryszta³em po³¹czyæ siê godzi,
by lata ¿ycia w jubileusz wrzuciæ.
Trzy æwierci wieku, bo o to tu chodzi...
to czas miniony, który ju¿ nie wróci.
Dziewiêæ lat Drugiej Rzeczypospolitej,
tragiczny wrzesieñ i koszmary wojny,
zag³ada Jas³a, jego odbudowa...
To mego ¿ycia jest czas niespokojny.
To wszystko za mn¹, z minionymi laty...
zanika z czasem, który nie powróci.
Zostanie tylko na kartach historii
i w wierszu moim, co czas d³ugi skróci.
Lat siedemdziesi¹t z mym miastem mnie ³¹czy.
Prze¿y³em z Jas³em wzloty i upadki...
I tak, jak pamiêæ mojej Drogiej Matki,
historia Jas³a w mej duszy siê s¹czy.
Z potrzeby serca i z potrzeby chwili,
powsta³y moje rymowane s³owa,
by dziœ, po latach zebraæ je od nowa
i tym przekazaæ co je docenili.
(jesieñ 2004)
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- realizacja recept
i zleceñ prywatnych
- komputerowe badanie wzroku
- soczewki kontaktowe i akcesoria

