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Na Kaukazie

U podnóża góry 
Już nie ma chmury 

Deszczyk nie pada 
Piękna pogoda 

Słoneczko grzeje 
Ciepły wietrzyk wieje 

Po raz już wtóry 
Pójdziemy w te góry 
Dziewczę Ty moje 
Idziemy we dwoje 

Doszliśmy wysoko
Nawet nie ma tu obłoków 

Jesteśmy sami
Pan Bóg jest nad nami 

Dziewczyna, piękna ozdoba
Tak mi się podoba 

Dotykam dłoni, dotykam ciała 
Bardzo tego chciała.

Dokoła pusto
 Całuję jej piękne usta

Choć nikt nas nie widzi 
Ona się wstydzi

W końcu ulega 
Akcja ostro przebiega 

Teraz sobie ślubujemy
Że zawsze razem będziemy

A tu ani świadka
Kamyk - zamiast kwiatka 

O Mój Boże 
Tylko ten sęp poświadczyć może 

Albo ta wielka góra 
Ale która?

Ledwie się znamy 
Już się kochamy

Po pierwszym razie 
Już ślub na Kaukazie 

Konik już czeka 
Wsiadaj i nie zwlekaj 

Jedziemy na weselisko 
Zaraz zmienisz swe nazwisko 

Nic nie mamy do ukrycia 
Jesteś moja, do końca życia.



MMXIV.X.XV.
Autor: Zbigniew Kędra

Gruzja daleka

Gruzja daleka
Na Ciebie wciąż czeka 

Czy wiesz jakie tam są góry?
Wyżej niż chmury 

Bardzo tam wysoko 
Po wyżej obłoków 

Głęboko w dolinie 
Terek wartko płynie 

Między szczytami w szczelinie 
Wąwozem sobie płynie 

W barwnej krainie 
Aż do morza płynie 

Kazbek-Lodowa Góra 
Kryje się w chmurach

I rzeki tam tworzy 
Wysyła wąwozem 

A Przełęcz  Krzyżowa 
Za górami się chowa 

Tam gdzie piękne Batumi 
Morze Czarne sobie szumi 

Ale jaka to przyczyna 
Że najlepsze tam są wina.



MMXIV.I.VI.
Autor: Zbigniew Kędra

Kotek i piesek
            

Kotek mi powiedział miau 
Pytam: Coś ty kotku Chciał? 

Zaprowadź mnie do hau,hau 
Będę z pieskiem spał 

Bo ja zawsze sobie chrapię 
W pokoiku na kanapie 

A u pieska piękna budka 
Taka jak u krasnoludka 

Pies na sianku sobie śpi 
Może nawet o mnie śni 

Chcę do pieska 
On tam mieszka 

Idzie piesek krok za krokiem 
Podpatruje jednym okiem 

Jestem piesek - hau,hau,hau 
Po co bym takiego chciał

Wolę sobie mieszkać sam 
Bo dla siebie budkę mam 

Kotek wraca,o drzwi drapie 
I znów na kanapie chrapie 

Tylko gniewa się na pieska 
Niech sam sobie w budzie mieszka.



Krótki wiersz w języku kazachskim  i  tłumaczenie

pt.   Kyzdar ałam Ożenię się z dziewczyną

Kazachstanga mien baram Pojadę do Kazachstanu

Murtyn dżok, sakałyn dżok Nie mam wąsów, ani brody

Dżas kyzdar ałam. Ożenię z młodą dziewczyną 

Oł kyzdar ałade On dziewczynę bierze 

Lukon toj bołade To duże przyjęcie będzie  

Byz dżyjmys dżaksy tamak My jemy dobry poczęstunek 

Tojdy mienekie kursak. Pełny mój żołądek

Sonoson katyn dżatade Teraz

Oł katyn ałade Robią pokładziny.

Napisany: XV. XI, MMXVIII.
w Węgorzynie.



MMXI.XI.XXX.

Modlitwa Sybiraka

Tam gdzie Jezioro Zajsan 
Tam też nad nami jest Pan. 

Gdzie płynie srebrzysty Irtysz 
Tam - Panie Boże nas usłysz.

Gdzie głód nie do wytrzymania 
Tam  wysłuchaj nas Panie.

Gdzie zawsze brakuje chleba 
Modlitwa doleci do nieba

Gdzie syberyjski buran wieje 
Daj nam Panie nadzieję.

Od zagłady w Kazachstanie,
Wybaw nas Panie.

 Daleko, w stepowej ciszy
Pan nas usłyszy

Nawet w bezkresnej dali 
Pan nas ocali!

Modlitwa się wznosi  do Boga, 
Przemija ! nieznośna trwoga 

I teraz , nas - już -  tam  - nie - ma.
Zamknięty temat . 

O  Wielki Boże ! A nasz Panie. 
Za przetrwanie  ,  w  Kazachstanie  

I za to  ,  że jeszcze żyjemy 
Tobie Boże ! Dziękujemy.

Tekst:  Zbigniew Kędra 
Węgorzyno, 30.11.2011.

Pieśń śpiewana na zesłaniu.
Nad Irtyszem, nad Zajsanem (bis)
Polskie dzieci są w kajdanach (bis)
Biją dzwony ziemia jęczy (bis)
Moskal polskie dzieci meczy (bis)

Tekst śpiewany na zesłaniu w Kazachstanie



MMXVIII.
Autor: Zbigniew Kędra 

Moja Ojczyzna 

Wszystko już się napisało 

Dla mnie nic nie pozostało

Teraz, niech przemówią kwiaty 

Nie spory, nie armaty 

„Źdźbło trawy na wietrze”

„niech przemówi wierszem” 

Niech na świecie pokój będzie 

Zawsze i wszędzie 

I niech ogarnia świat 

Każdy człowiek, to brat 

Takie prawo uznaję 

Za takie, serce oddaję  

Wolną Ojczyznę, dajesz nam Panie Boże 

Bo Ty wszystko możesz. 

Węgorzyno, 4.04.2018. 



Moje żeglowanie

Połonina? Czy riwiera?

Ktoś tam polne kwiaty zbiera 

Tyle żagli. Bezkres wody

Obok droga i zagrody

Kormorany i skowronki 

Ta miejscowość to Ogonki 

Jeśli jesteś zawsze młody 

Tu przyjeżdżaj po przygody 

Tutaj przez dzień Boży cały

Mylisz cumy, szoty, fały 

Wciągasz żagle i halsujesz 

Od zmęczenia rąk nie czujesz 

To zwrot przez rufę, to zwrot przez sztag

Tamto popraw, to zrób tak...

Wiatr nam na wantach melodię wygrywa

A jacht jak ptaszysko – do lotu się zrywa

I ten uśmiech dziewczyny ,

Tej naszej, z szóstej drużyny 

Jej oczy – piękniejsze niż gwiazdki na niebie

Nie dla ciebie !!!

Takie to moje żeglowanie 

Co w pamięci mi zostanie ?

B a a a r d z o  wiele 

Życzliwi ludzie i przyjaciele 

Autor: Zbigniew  Kędra
Ogonki, dnia 20.08.1987 r.

Zapisano: 23.01.2007 r.



Dożynki

Oj lało, tego lata lało, oj deszczu nie mało

Pogody nie było, słońca brakowało

Lecz wyrosło żytko i pszeniczka złota

I jęczmień wąsaty, aż zbierać ochota

Zebraliśmy wszystko, do jednego ziarna 

Czym nas obdarzyła ziemia nasza czarna 

Oto bochen chleba – ze wszystkich zagonów

Dzielcie, by starczyło, aż do przyszłych plonów

Dzielcie sprawiedliwie, by dla wszystkich stało

By było do syta, by nie brakowało 

I życzymy zgody, by szczęście sprzyjało 

By w naszej ojczyźnie, nic nie brakowało 

I żeby dostatek panował bez końca

By nad naszym krajem było dużo słońca.

Autor : Zbigniew Kędra
M.CM.XC.

Zapisany : 23.01.2007 r.



Morze
Dzień zmierza do końca

Nad morzem zachód słońca
Kończy się skwar 

Pieści wieczoru czar 
O wieczornej porze 

Gdy księżyc nad morzem 
Wyjdź ukochana 

Pozostań do rana 
Gdy gwiazdy rozjaśnią niebo 

Niczego nam nie potrzeba 
Tylko Ciebie mi brakuje 

Z Tobą szczęście smakuje 
Plaża mgły płaszczem okryta 

Rzecz to niesamowita 
Tylko my we dwoje 

Usta Twoje i moje 
I twarz przy twarzy 

Och! Co mi się marzy ?
To nastrój nocy 

I te Twoje oczy 
Błękitne jak morze 

O mój Boże !
Dokąd biegną myśli moje 

Być we dwoje 
Sam chodzę sobie 

Nie przy Tobie 
Dokoła pustka 

Fala o brzeg pluska 
Ranek wstaje 

Słońce wschodzi 
Mogę pomarzyć 

Co mi to szkodzi

MMX
Autor : Zbigniew Kędra



Mały wypad do Brzeźniaka. 

Wiesz dziewczyno, wiesz chłopaku ? 
Tam w Brzeźniaku , 

Tuż przy młynie 
Strumyk płynie . 

Szepcze ten strumyk do kamyka 
„Posłuchamy dziś słowika”.

W polu słychać śpiew skowronka 
Kwieciem się okryła łąka 

Wiatr do snu kołysze drzewa 
A tu cały las nam śpiewa .

O tym jak dziewczęta w maju 
Swoje sidła zastawiają 

Strzelają do chłopców okiem 
Już jednego ma pod bokiem .

Och! trafia go strzała Amora 
Z taką raną do doktora ? E.

I co teraz miły panie 
Nie pomoże tu wzdychanie . 

Nie potrzeba też apteki 
Do dziewczyny - leć po leki . 

Romantycznie się zaczyna ,
A przyczyną jest dziewczyna . 

Czy coś jeszcze ma się zdarzyć ? 
Jeszcze możesz sobie marzyć .  

Obejrzyj sobie grodziska .
Chociaż jedno zobacz z bliska .

Węgorzyno 11.04.2012.



II.III.MMXII.

Na   Hali 

Tam na hali 
Gdzieś w oddali 

Nasza  Hala 
Znów z kijkami się oddala 

Swoje kijki puszcza w ruch 
I nagle do śniegu buch. 

Ośnieżona , cała biała 
Znowu łapkę połamała.

Pogotowie i medycy, 
Alarm w całej okolicy. 

Jedzie już na pogotowie, 
A co doktor na to powie? 

Z pogotowia do szpitala 
Pojechała nasza Hala. 

Ze szpitala gips na łapce. 
Po co taki prezent babce? 

Swoje kijki wrzuć do pieca 
Niech szukają ich ze świecą. 

Hala już zadowolona, 
Bo jej łapka zagojona. 

Tekst i zdjęcie Zbigniew Kędra
Węgorzyno, dnia 02.03.2012. 



MMXII.XXII.VIII.

Pada śnieg 

Pada, pada, pada śnieg 
Białe płatki lecą z nieba 

Dla mnie nic już nie potrzeba 
Bo mi spadła gwiazdka z nieba 

Idę sobie wymarzoną doliną 
Z najpiękniejszą dziewczyną 

Jesteśmy sami 
Biała dal przed nami 

Dokoła pusto 
Całuję Jej piękne usta 

Tak bardzo gorące 
Oczy czarujące 

Ten kwiat na śniegu to Ona 
Weź Ją w ramiona 

I tul do siebie 
Ona jest dla ciebie  

Wkoło ośnieżone drzewa 
I już cały las nam śpiewa 

I dzięcioł w drzewo puka 
Czegoś on tam szuka 

Biały śnieżek pada 
Długą zimę zapowiada 

A my szczęśliwi bo sami 
W dal białą Jedziemy saniami 

Z dziewczyną mi znaną 
Moją ukochaną. 

08.12.2012.
ZETKA



A.D. MMXIII.IX.III.

Po Górach Kaukazu

Wchodzę wysoko w góry  
Mijam gęste chmury 

Kłęby chmur pod stopami 
Tylko niebo nad nami 

Jaka tu cisza głęboka 
A dal – jak sięgniesz okiem 

Te góry Kaukazu 
Urzekły mnie od razu 

Tak wielka potęga gór 
Od doliny , aż do chmur  

Tu góra i tam góra 
Tu i ówdzie chmura  

I wkoło góry 
Zanurzone w chmury 

Tam niespokojna rzeka 
Z lodowca wycieka 

I tak bystro płynie 
Z góry ku dolinie  

Obok zamczysko groźne stoi  
Co najazdów się nie boi  

Chodzę tu i mijam chmury 
A widoków – tylko góry  

Kazbek cały oblodzony  
Równiuteńko z każdej strony  

Czy się na tę górę wdrapię 
Gdy przywdziała białą czapę 

Gruzja to góry 
Góry , ponad chmury  

Piękne krajobrazy 
Jak malowane obrazy 

I srebrzyste rzeki 
Zwiedzaj ten kraj daleki  

Ta Gruzja daleka 
Na Ciebie wciąż czeka  

Zapisano: 3.09.2013.



Tekst i zdjęcie : Zbigniew Kędra

Pocztówka  z  mojego miasta
    

Już słońce nas woła i wiatr zaprasza
Już pod żaglami czeka łódź nasza 

Pójdź koleżanko ze mną na plażę 
Pożeglujemy w rejs po jeziorze . 

Już podniesiono kotwicę 
I wanty nam marsza grają 

Już opuszczamy stanicę 
Tylko brzegi nas pożegnają.

Pędzi nas wiatr po głębinach 
Ze mną jest moja dziewczyna 

Jej oczka piękniejsze niż gwiazdki na niebie 
Chyba ją teraz przytulę do siebie 

I szepnę cichutko : Moja dzieweczko 
Czy zechcesz zostać moją żoneczką 

Ty z Węgorzyna i ja z Węgorzyna 
Będzie z nas kiedyś wspaniała rodzina 

Tu zbudujemy dom murowany 
I razem z tobą w nim zamieszkamy 

Będzie nam dobrze tak jak u mamy 
A może lepiej bo się kochamy 

Węgorzyno, A. D. MMXII
AD MMXVIII.



13 kwietnia 1940  
Tam daleko - 

Za górami, za rzeką, 
Za wschodnią, Polski granicą, 

Za ruską stolicą, 
Za górami Uralu 

I jeszcze dalej. 

Tam, gdzie rzeka Irtysz i jezioro Zajsan 
Tam, jest Kazachstan. 

Ja, moja mama, siostra i brat, 
Spędziliśmy tam ponad 6 lat. 

Miłe panie, to, było, zesłanie. 
Ojca, jesienią jeszcze zabrali. 

Nie wrócił. Jeszcze Go nie przesłuchali.  

A ja, stukot kół o tory 
Wciąż słyszę do tej pory. 

Tyle czasu myśmy tam byli, 
Dobrze, że nie do tej chwili. 

Tam, nie było co jeść,  
Mogłeś zdychać i cześć. 

A mróz, robił swoje. 
Takie to, było życie twoje. 

Po co nas tam brali? 
Polak, to chyba ze stali.

Tylu tam w mogiłach zostało. 
Jeszcze im mało! 

Malaria, wszawica, 
Tyfus, bolnica. 

Nie możliwe, było przetrwanie,
Tylko śmierć na zawołanie.

Niektórzy, jednak przetrwali, 
Choć nie byli ze stali. 

Do Polski wrócili, 
Żyją jeszcze, do tej chwili. 

Panu Bogu dziękujemy. 
Wiernie służyć będziemy, 

Póki żyjemy. 

Węgorzyno, 15 maj 2018.



MMXIII.I.I.

Dla Pani Marii

Jest zgrabna i piękna,
Może niedostępna? 

Napiszę Jej tekst, 
Może lubi seks? 

Chciałem mieć dziewczynę 
Kochaną, jedyną, 

Która by chciała 
dać to, co by miała 

i trochę kochała.

Taką sobie wymarzyłem, 
Taką sobie wytęskniłem. 

Znalazłem wśród gwiazd na niebie. 
Mario! Niebo dało mi Ciebie! 

Teraz kochaj i całuj, 
Pieszczot nie żałuj, 

Dawaj mi siebie! 
Bo mam już Ciebie. 

Nasycaj mnie sobą, 
Bądź dla mnie ozdobą.

Bądź moim kwiatem,
Mym całym światem! 

A ja? Kawał drania!
Gotów do kochania. 

Z dziewczyną tak miłą,
Którą jakoś się zdobyło. 

Ona przecie nic nie miała, 
Gdy by chciała, to by dała.

Napisał : Zbigniew Kędra 
Węgorzyno , 07.01.2013.

91 3971416



13.01.2019. 

Dzień dziś mokry i ponury 

Wieją wiatry, pędzą chmury 

A my tutaj znów we dwoje 

Uściskamy dłonie swoje 

Przytulamy nasze skronie 

Niech nam każde serce płonie 

Tak w milczeniu sobie trwajmy 

Po buziaku sobie dajmy 

Tak będziemy trwać bez końca 

Aż się doczekamy słońca 

A słoneczko już na niebie  

No to tulmy się do siebie 

Teraz wyjdźmy na ulicę 

Obserwujmy okolicę 

Podchodzimy dalej jeszcze 

Bo tam Owsiak gra w „Orkiestrze” 

Idą ludzie z każdej strony 

Jurek znów zbierze miliony 

Owsiak sprawnie dyryguje. 

I pogoda dopisuje.

 Węgorzyno, 13.01.2019.



Pod dębami  

Przy drodze, dąb rósł sobie wspaniały

Zielone listeczki na nim błyszczały 

Ławeczka przy nim stała wspaniała 

A miejsca na niej, wciąż brakowało.

Każdy na ławce tej przesiadywał 

I ten co z dala tutaj przybywał. 

A kiedy dąb, był bardzo dojrzały, 

Jego gałęzie bezładnie wisiały. 

Nie miał już liści pięknych, zielonych. 

Był teraz bardzo osamotniony. 

Pani co pieska swojego miała 

Pod dębem często przesiadywała. 

Inny dąb teraz, ją interesuje 

I pod tym innym już przesiaduje.

A stary dąb, wciąż jeszcze stoi 

Stoi i się niepokoi, 

Ale jak zwykle, zawsze wytrwały 

I żadne wichry, go nie złamały. 

Węgorzyno, 15.01.2019.



MMXV.XII.VI.
   Autor: Zbigniew Kędra

Mała kicia 

Z domku, wyszłam sobie 

To mały spacerek zrobię 

Już na spacerku byłam 

I co z tego, zabłądziłam 

Ledwie wróciłam

Łapki ogrzać chciałam 

Cichutko płakałam 

Rozmyślałam sobie 

Co ja teraz zrobię 

Do domku wrócić muszę 

Futerko osuszę 

Już pod drzwiami stałam 

Jeszcze płakałam 

Pan mój, bardzo się zatrwożył 

W nocy drzwi otworzył 

Pieścił i całował 

Bardzo mnie żałował 

Mogłam przeszkód nie ominąć 

Albo nawet zginąć 

Najadłam się i ogrzałam 

Już nie płakałam 

Teraz myślę sobie 

Nigdy więcej, tak nie zrobię.

Chyba że dorosnę 

Albo już na wiosnę.

Smutno mi było 

I szczęśliwie się skończyło

Węgorzyno, 6,12.2015



MMXIII.IX.XX.

Las   

Tam daleko rośnie las 
Czy tam byłeś chociaż raz 

Bo kukułka woła nas 
Chodźmy  teraz zwiedzić las  

A jak pięknie tu dokoła 
Przywitajmy las wesoło 

Z dala słychać szum strumyka 
A w oddali -  śpiew słowika 

Mała sarenka
Jakby z okienka 

Widzi człowieka 
I zaraz ucieka 

Tam zajączek skacze po łące 
A żuczek coś mówi biedronce 

Tutaj ptaszek gniazdko wije 
Czasem tu pełzają żmije 

A tam poziomeczka rośnie 
Dzięcioł coś wystukuje sośnie 

 Obok grzyb, czy to mała budka 
Tam szukajmy krasnoludka

Chodzimy tu po tym lesie 
Wiatr piosenkę do nas niesie 

Zaśpiewajmy razem z wiatrem 
Wiatr poniesie, aż pod Tatry 

O tym „Jak listek do listka
Uśmiecha się z bliska”

A drzewo dla drzewa 
Piosenkę śpiewa

Idziemy sobie wzdłuż krętej rzeczki 
I to już koniec tej wycieczki .

Węgorzyno, 20.09.2013.



Kiedy jestem sam

Kiedy jestem sam 
To dla siebie tylko gram 

Na swej starej mandolinie
Chciałbym grać swojej dziewczynie 

Ona taka piękna i miła 
Tylko dla mnie by tańczyła 

Ale jestem sam 
Tylko kotka mam 

Czasem myszkę złapie 
Potem chrapie na kanapie 

Mruczy też na mych kolanach 
Moja kicia jest kochana 

A dziewczyny nie mam żadnej 
Ani brzydkiej, ani ładnej 

Kiedyś mogłem mieć na pęczki 
To nie było chętki 

Swoją żonę kochałem 
Chyba słabo o Nią dbałem 

Teraz już zostałem sam 
To o kotka dbam. 

Węgorzyno, 30.04.2016



Kicia

   Przyszła kicia na śniadanie 

   Zjadła by swe pyszne danie 

   I ogonkiem pieści pana 

   Da mi coś smacznego z rana 

   A pan jej pyszności daje 

   Czeka aż się kicia naje 

   A gdy kicia się najadła 

   Na łóżeczku swoim siadła 

I melodię pięknie mruczy 

      Jak to pan ją ładnie tuczy 

Węgorzyno, 14. 01. 2019.



Do tej którą kocham 

Czy ty wiesz 
A może czujesz 

Ciebie mi brakuje. 

Nie przychodzisz do mnie, 
A ja tu samotny skomlę. 

Przyjdź i powiedz słowo, 
Pokochaj od nowa. 

Niech cię pieszczę, 
Niech cię tulę, 

Porozmawiaj czule. 

Niech ucałuję, 
Niech cię poczuję, 

Że jesteś, 
Że zechcesz. 

Albo precz powiedz! 
I się dowiedz,

Że sam zostanę,
Że kochać przestanę.

Zapisano, 29. XI. MMXVIII.



MMVI.XII.XVII.
Autor:Zbigniew Kędra 

Dziewczyno !

Tyś moją dziewczyną  
Na zawsze jedyną 

Tyś moim kwiatem 
Mym całym światem 

Muzy mnie wiodą 
Być zawsze z Tobą 
Życia ozdobą 

Kocham Cię skrycie 
Okrutne życie 

Czas nam ucieka 
Coś się odwleka 

Moja ty róża bez kolca 
Dobroci bez końca 

Tyś mym marzeniem 
Moim pragnieniem 

Pragnę tylko ciebie...
I tulę do siebie

Zapisano: 29.10.2012



MMXI.VI.XXIII.
Tekst i zdjęcie  Z. Kędra.

Czarowna noc

W noc św. Jana
                           Zabawa do rana ! 

Gdy nad falą błyśnie zorza 
Rzucamy wianki do morza .

Coś się jeszcze chyba stało ,
Bo się zakochałem .

Głos Twój słyszę już z daleka 
Gdzie jesteś - Błękitno-oka .

Czy słyszysz moje wołanie ?
Odezwij się kochanie .

Rzuciłaś do morza wianek ,
Teraz  jam Twój kochanek .

Bo morze mi Ciebie darowało 
Ale pieszczot trochę mało .

W oczach masz tyle błękitu ,
Pieścił bym Cię aż do świtu .

Potem jeszcze wiele razy 
A niech to się zdarzy !

To co mi się marzy .
Tiepier ja Tiebia lubliu 

Dorogaja – I love You 
Kocham Ciebie moja miła  

Dobrze mi przy Tobie było 
Słodko z Tobą być we dwoje    

      Pieścić czule dłonie Twoje 
Z Tobą - szczęście mi smakuje ,

Ale Ciebie mi Brakuje .
                                Jeśli obok szczęścia tyle 
                        Przybądź teraz – Choć na chwilę .

Autor: Zbigniew Kędra



 

Taka co wysoko lata a nisko siada 

Nie dbam o to czy mnie kochasz
Tylko konto swoje pokaż 

Jeśli masz wystarczające 
To już kocham cię gorąco

I nie ważne że masz dzieci 
Że łysinka trochę świeci 

I czy kochasz swoją żonę 
Żebyś tylko miał zielone 

Nie pokazuj Waszyngtona 
Ni Lincolna Hamiltona 

I za Granta nic nie będzie 
Za Franklina mnie zdobędziesz 100usd

Jeśli nie chcesz za Franklina 
To mnie bierz za szklankę wina 

Albo za butelkę piwa 
Taka jestem urodziwa 

Ile dziewczę się nazłości 
Pozostanie w samotności 

Czy poderwie kogoś która 
Gdy ta wieś to wielka dziura. 



Autor: Zbigniew  Kędra 
M.CM.XC.III.

Chełmiec

                           Czy świeci słonko, czy krążą chmury

Ty turysto ruszaj w góry.

Kroczek za kroczkiem,

Noga za nogą,

Wąską ścieżynką,

Szeroką drogą,

Mój przyjacielu,

Zmierzaj do celu.

I wreszcie ONA!

Góra nie znana, góra szalona!

Góro! ty jesteś moja – zdobyta Troja !

Zapisany: 22.01.2007.



MMXVI.I.XXX.
 Autor: Zbigniew Kędra

Było takie spotkanie 

Cały dzień tu pada 
Ty w okienku siadasz 

Wygodnie się czujesz 
Plener sobie obserwujesz? 

Nie masz zegarka, ani telefonu 
Nie masz spotkania, że tak siedzisz w domu?

Tam czołgi mokną, ale stoją 
Deszczu się nie boją 

Rzeka też moknie 
A Ty sobie w oknie 

Na moście pewnie ślisko 
A tu kawiarenka blisko 

Pod mostem Drawa 
A tu pachnie zaparzona kawa 

Ja trochę nieśmiały 
Przemokłem cały 

A Ty w okienku stoisz 
Czy się deszczu boisz? 

Stój tam sobie dalej 
Drugi raz nie przyjdę wcale.

Węgorzyno, 30.01.2016.



A.D. MMXIIIXI.XXIII.
Autor Zbigniew Kędra

Brzózka 

Pod lasem samotna biała 
Brzózka sobie stała

Listeczki do dębu słała 
Samotna i płakała 

A dąb rośni sobie w lesie 
Listeczka on nie podniesie 

Tylko swoje żołędzie 
Rozsypywał wszędzie 

Brzózka melodię śpiewa 
Słuchają ją wszystkie drzewa 

Tylko dąb nie czuły i hardy
Na takie dźwięki zbyt twardy 

Melodii od brzózki nie słucha 
Nie ma dla niej ucha 

Na brzózkę dąb ani spojrzał 
Do tego jeszcze nie dojrzał

I tak bez pieszczoty 
Brzózka uwiędła z tęsknoty 

Obok rośnie młody las 
Czy dla brzózki znalazł czas 

By odwiedzić chociaż raz
 A może ktoś z Was?

Ile „brzózek” jest wśród ludzi 
Czy ktoś się potrudzi?

Zapis: 22.12.2013.



A.D.MMXIII.VIII.I.
Autor: Zbigniew Kędra 

Beata

A gdzie żeś Ty?
Jak mi bez Ciebie 

Uschnę, jak kwiat bez wody.
Bom już nie młody.

Czy to czujesz? 
Ciebie mi brakuje! 

Czy o tym wiesz? 
Może pragniesz też?

Twego pocałunku mi brak. 
Kiedy powiesz „Tak” ?

Brak mi Twego dotyku – Twojej czułości.
Twojej dobroci – Twojej radości. 

Brak mi całej Ciebie. 
Chcę Ciebie – Dla siebie. 

Brak mi Twego słowa 
I znów całej, od nowa.

Bez Ciebie, 
Jestem w potrzebie. 

Powiem Ci też skrycie: 
Ubarwiła byś mi życie.

Napisał: Zbigniew Kędra 1.08.2013.
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