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Bukowina Rumuńska  
 

 
 

Dużo jest w tym Celinki winy, 
bo mnie zabrała do Bukowiny;  
bom w Bukowinie się rozkochała  
o mały figiel bym tam została ! 

 

 
 
 
Wystarczyła chwila by mi serce skradła; 
wkoło takie piękno, żem ledwie wysiadła,  
nogę wystawiła ledwie  z autokaru  
takiego doznałam na umyśle czaru,  
 
że życie  się zgoła odmieni; nie szkodzi, 
by tam wrócić pomysł po głowie mi chodzi; 
jeszcze raz bym chciała; w Polsce się nie 
zdarza  
uśmiechać się idąc ścieżkami cmentarza, 
 

 

 
 
gdzie błękit i czerwień z płaskorzeźby bije,  
która mówi dużo o tym kto nie żyje; 
co robił za życia, czym skarbił na niebo;  
idziesz i się patrzysz na prawo i lewo. 

 
 
Tu jest tak wesoło, błękit ,słońce świeci, 
że na tym cmentarzu  strach   Cię nie przeleci! 
Naśmiewały w drodze  z tego się dziewczyny, 
mówiąc nam kawały na temat blondyny; 

 

 
 
co to chodzi nocą alejką cmentarza  
strach ją przelatuje; tu się to nie zdarza! 
Cmentarz tu  niebieski, jasny kolorowy 
o żadnym tu strachu być nie może mowy! 
 
                *** 
 

Za cmentarnym murem Sapinty stragany; 

wychodzisz z cmentarza, już oczarowany  
a tu  różnorodność, kolory i kształty 
i wydajesz leje, pęd ten nie odparty  
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mają tu kobiety lecz powiedzieć muszę, 
że mężczyźni także brali kapelusze; 
każdy już sombrero przymierza na głowę  
i największe wzięcie miały kolorowe; 

 

 
 
bo w każdym mężczyźnie drzemią te marzenia,  
żeby być kowbojem i to się nie zmienia; 
bowiem mały chłopiec w dużym zawsze 
drzemie  
i koltem się bawi, myśli, że nikt nie wie! 
 
                                     *** 

Dojeżdżamy do Kaczyki po dniu pełnym 

wrażeń  
bo stoimy u wrót spełnienia swych marzeń!  
Każdy myśli z kim spał będzie, gdzie swą 
głowę skłoni, 
autokar wolno przystaje bo Michał nas goni. 
 
On jest mężem tej Cristiny więc jest oczywiste, 
że on właśnie dał Celince z noclegami listę! 
Podział grupy- szybki sprawny, nikt żądań nie 
zgłasza  
więc Celinka listę czyta do wyjścia zaprasza. 
 
I kolejno wysiadają  panowie i panie, 
droga stroma kamienista, czeka nas dźwiganie   
bo pinkielków każdy zabrał nie myśląc, że 
trzeba  
ten ogromny bagaż dźwigać tą droga do nieba! 
 

 
 

Od walizek kółka; po kamyczkach skaczą, 
niektóre dziewczątka rzewną łezką płaczą. 
Słychać zewsząd ciężki oddech i sapania.  
Pierwsza się już grupa odłącza do spania.  

 

 
 
Sześć osób znalazło nocleg w pierwszym 
domu, 
zazdrościć nie przyszło do głowy nikomu; 
tylko dalej turkot kółek od walizki 
i nadzieja taka, że nasz cel też bliski. 
 
Młody chłopaczyna ,przewodnik z nakazu 
nie pomógł Basieńce w  drodze ani razu; 
 

 
 
skrzywiła się Basia i pinkielki dźwiga; 
Helenka ją wspiera – ona się nie miga! 
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*** 

I przepiękny domek ustrojony kwieciem  

myślałam, że nie ma takich już na świecie! 
 

 
 
Izba wymarzona się mym oczom jawi  
gdzie pinkle, walizki każdy z nas postawi . 

 

 
 

Serdecznie nas wita Dymitr; wiem to teraz  
i w przyjaznym geście ramiona otwieram; 
zza niego wychodzi i także nas wita  
serdecznie i ciepło skromniutka kobieta, 
 

 
 
takim miłym głosem zaraz nas otuli  
i wskazuje pokój Jurka i Anuli. 
Do drugiej chałupeczki idą cztery panie; 
jedna do nas wraca bo ma u nas spanie . 

 

 
 
 
Jestem pod urokiem tego miejsca wiecie; 
bo do niego właśnie tęskniłam tak przecież,  
bo to tę izdebkę nocami wyśniłam, 
teraz ją na własne oczy zobaczyłam. 
 

 
 
Dwa obrazy święte, łóżko z poduszkami  
przykryte starannie Marii serwetami, 
dzierganymi ręcznie gdy śnieg ziemię kryje  
wtedy Maria siada i dzierga i szyje; 

 

 
 
„Zimą  ja robila te wszystkie serwety, 
mam ich teraz malo, rozdala niestety, 
córka je zabrala do Spanii bo chciala  
zabrać na prezenty no to ja jej dala „ 
 
Tyle serca co tam doświadczyłam; nie wiem 
nie zgrzeszę jak powiem, że chyba tak  w 
niebie   
być powinno chyba;  tyle tam dobroci  
czujesz, że ci ludzie chcieli Cię ozłocić! 
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To, że się spotkałam z tą rodzina Tkaczy  
przeznaczenie dało wierzę; nie inaczej;  
bo przecież spośród tych, którzy tu zjechali 
to myśmy u Tkaczy kwaterę dostali! 

 

 
 

 
A ja tę izdebkę w swoich  snach  widziałam;  
przez zrządzenie losu do nich się dostałam! 
Przekazać ja miałam zdjęcia im sprzed roku; 
pytam kto to Dymitr a on z błyskiem w oku  
 
mówi :Dymitr to ja  a żona ma Marii; 
patrzę ja  na Jurka, na mnie patrzy stary; 
nie mogę radości nie okazać teraz, 
że mieliśmy szczęście jak jasna cholera! 
 
Bo taka gościnność, tak przyjazne ludki 
na spotkania nocą  czas był dla nas krótki, 
serdecznych  tam padło słów popartych 
gestem  
tyle, że do dzisiaj ciągle jeszcze jestem  
 

 
 
i na tym podwórku, i przy Marii stole,  
zamiast do Hiszpanii do Kaczyki wolę! 

 

 
 
Dzielili się z nami z taką otwartością, 
wrócimy  tam jeszcze z tym większą radością, 
bo wiemy, że czeka tam  Maria, Dimitrii 
i jego przepyszne Palinki pół litry! 

 

 
 
Takie zawiązane przyjaźnie są mocne  
pieczętują bowiem je rozmowy nocne ! 

*** 

Wstajemy równo ze słońcem , 

wszystko jest takie zachwycające, 
wychodzę prosto z ciepłego łóżka   
w wiadome miejsce wiedzie ta dróżka  
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ale już wcześniej wstała Helenka, 
patrzy się wkoło gdzie tu łazienka, 
ręczniczek trzyma, drzwi skrzypią stare, 
już obudziła naszą Barbarę; 

 

 
 
Basieńka szybko rwie wałki z głowy  
bo już posiłek czeka gotowy  
o czym oznajmia dźwięk dzwonków dwu; 
 

 
 
 
Kazia się także zrywa ze snu!   

 

 
 

Kręcą  się panie między domkami; 
grzebykiem włoski, ząbki szczotkami,   
kremik wklepuje nasza Barbara;  
o swą urodę bardzo się stara! 

 

 
 
To inwestycja dobra –uroda;  
na to pieniędzy nigdy nie szkoda, 
i tak wklepuje Basia kremiki , 
jakieś emulsje, zmywa tonikiem  
 
pachnące Vichy, włos lśniący miękki  
wszystko na polu nie ma łazienki! 
Wszystko w pośpiechu, inność podnieca  
bo dziś jedziemy do Voroneca ! 

 

 
 
Trzeba śniadanie zjeść już przed drogą, 
kanapek kilka głodne być mogą  
Helenka z Basią siedzą we dwie; 
Helenka mówi:” Basi, bo zje 
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zrobię kanapkę z tym co zostało, 
żeby się jadło nie zmarnowało! 
I już w pośpiechu drogą z kamieni 
w dół biegnie każdy już się rumieni, 
 
i już autokar w pośpiechu warczy; 
limit czasowy musi  wystarczyć 
i na zwiedzanie pięknych cerkiewek  
i również na to by swych sakiewek 
 
zawartość zmienić na rękodzieło; 
godzina zero już się zaczęło! 
Wiesiu spokojnie już w autokarze  
mówi nam wszystko co nam pokaże; 

 

 
 
Voronec pierwszy ze swym błękitem, 
symboli źródło niesamowite;  
zachwyca wszystkich, każdy podziwia, 
że malowideł tych czas nie zmywa! 
 
Gamą odcieni błękit nas wabi, 
inny jest w słońcu, inny gdy słabiej  
tuli do fresków słońce promienie, 
wszystko wprowadza nas w oniemienie!  
  

 
 
Dawka zachwytu jest jednak różna; 
różnie się cieszy każda podróżna! 

 

 
 
Jedne chcą  jeszcze nacieszyć oczy, 
któraś na wieżę pragnie wyskoczyć, 

 
 
inne zakupić chcą na straganie; 
a nawieszane tego mój Panie! 
I kapelusze z koronki cienkiej , 
męskie sombrera małe i wielkie; 
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I koralików przeróżnych zwoje , 
figurki świętych; tych całe roje  
z ikon ich uśmiech tajemny nęci 
ale to przecież nie twoi święci;  

 
wiec idziesz dalej, patrzysz, przymierzasz  
a czas zakupów krótkich odmierza  

 

 
 
 
zegarek Wiesia ,wyrocznia nasza;  
jeszcześ nie kupił już Cię zaprasza 
 
na powrót Wiesiu do autokaru; 
zdarzało czasem się mężczyzn paru  
co się nabrali na dania szybkie  
i się spóźnili –przeprawa z Piprkiem ! 
 
Oj przesadziłam! Takiej kultury  
jaką ma Wiesiu ma mało który! 
Nigdy nie krzyczy, cierpliwie czeka , 
dobrze, że Wiesia ma PTTK-a! 
 
On jest kopalnią wiedzy na trasie, 
chce nam pokazać co tylko da się, 
chce wlać w nas miłość do Bukowiny  
więc krajobrazy pięknej krainy  
 
pokaże wiodąc nas na przełęcze!  
Zrobiłam zdjęć tam chyba najwięcej! 
Dolina Izy, Piertusol i Borsza; 

droga czasami  lepsza, znów  gorsza  
 

 
 
Zapisać wszystko, to trudna sprawa  
bo już wysiadasz, bo już Suczawa; 
i stary zamek w ruin zarysach;  
jak Wiesław mówi zalega cisza; 

 

 
 
słów jego słucha każdy w zadumie. 
Ja dziś powtórzyć nawet nie umiem  
ale pamiętam chociaż troszeczkę;  
zrobiłam zdjęcia i mam karteczkę 
 
kupioną w miejscu; ona przypomni 
bo w takim biegu mało przytomni  
z nadmiaru wrażeń  i z racji wieku  
nie wszystko zda się zostać w człowieku;  
 
ale ten nastrój cudowny taki  
tworzą z pewnością tylko Polaki, 
zamęt w umyśle z nadmiaru wrażeń 
ja nie potrafię, ja nie przekażę  
 
tego co każdy na Bukowinie  
przeżył w cudownej pięknej krainie! 
Czy ktoś z nas myślał ,czy wiedział który,  
że są w Rumunii cuda natury;  
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w Wąwozie Bicaz aż dech zatyka;  
patrzysz przez okno i przewodnika  
słowo się jawi strzelistą skałą, 
że dziw nas bierze, że przejechało  
 
tamtędy tyle aut ,autokarów, 
że tak wąziutko, że taki parów 
wyrzeźbił wody strumień tak rwący  
ponad głowami błękit wiszący; 
 
na nim odcięty kontur gałęzi  
drzewa z nasionka co je uwięził  
w szczelinie skały; wiatr ten złośliwiec,  
musiałam wzrokiem do niego przybiec 
 

 
 
i rzekłam :”Boże, tak piękne wszystko!  

Drzewo do Ciebie  ma teraz blisko!  
Tyle witalnych w  roślinie  mocy;  
pnie się wciąż w górę; na dół nie stoczy!  

 
                        *** 
 

Po Jeziorze Czerwonym teraz wiem  

dlaczego  
płyną łódki uważnie ze względu na drzewo,  
 

 
 
które gładkość tafli marszczy gdy wiatr wieje;  
każdy wcina rurę, radośnie się śmieje! 

 

 
 
A rury są takie, że aż cieknie ślinka;  
więc kupuje chłopiec, kupuje dziewczynka; 
z cynamonem, z cukrem, z kokosem, z 
orzechem; 
każdy chce malutką zrobić se uciechę, 
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a więc towarzystwo dzierży rurę w ręce  
i gdzie niegdzie słychać: ja już nie zjem wiecęj!  
Bo oczy by zjadły, żołądek się puszy, 
gdzie schować tę rurę; przecież tak się kruszy  
 
i z cukru otoczka wszystko lepkim czyni? 
Oj Wiesiu nie wiedział, że aż tak zawini  
kiedy reklamował  te rury w Bikazie 
ale winę jego prędko zmazać da się! 
 
On szybko to zrobi bo on to potrafi, 
pokaże wycieczce Monastyr w Agapii 
i już oniemiały w koło każdy patrzy;  
kwiatów takich pięknych nigdzie nie zobaczy; 
 

 
 
pelargonie pełne, barw cała paleta, 
begonie królewskie dla oczu podnieta;  
i żółte i białe ,czerwone, różowe; 
z zachwytu tu można naprawdę zajść w głowę! 
 

 
 
i zieleń trawników soczysta i świeża 
jak to jest możliwym wprost się nie dowierza, 

 

 

że to koniec sierpnia i deszczu tu mało  
a tu tak zielono a ściany na biało … 
 
I chodzisz, i patrzysz, podziwiasz w zadumie  
przychodzisz ze świata, trudno ci zrozumieć  
jak może  się młode życie za tym murem 
zamknąć a widziałam tam piękne niektóre,  

 

 
 
pochylone nad kwieciem spokojne ,skupione  
szczęśliwe, że Jemu wszystkie zaślubione. 
Czy to rezygnacja czy jest wprost przeciwnie;  
ja się czuję jednak za tym murem dziwnie;  
 
uciech tego świata przed tym murem tyle  
a tutaj są kwiaty,  rabatki, motyle.. 
A mniszka się patrzy i myśli podobnie ; 
„Jestem tu szczęśliwa gdzie tobie tu do mnie ? 
 

 
 
Każda z nas po swojej stąpa szczęścia drodze 
z tą różnicą , że ja -po niebiańskiej chodzę;  
a ty masz ciernistą; nawet nie wiesz o tym-  
czas już na modlitwę, koniec mej roboty. 
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Przerwał ciszę błogą głos młotka o deskę, 
przywołując mniszki na śpiewy anielskie, 
i na kontemplację, na modlitw szeptanie;  
-za mą drogę życia dziękuję Ci Panie ! 

 
 

*** 

Wróćmy teraz znowu do życia przed 
murem; 
autokar już czeka  puszcza dymu chmurę ; 
Klimę –prosi włączyć kierowcę ktoś z ludzi 
bo tu trzeba czasu zanim się ostudzi 
 

 
 
nagrzany autokar, powietrze nagrzane  
a tu po dniu całym wszystko utyrane, 

zmęczone są nóżki, zmęczona jest głowa 
tak wyczerpująca jest trasa Piprkowa! 
 
Przyjedziesz do domu, kąpiel przy cebrzyku; 
a ile miałyśmy przy kąpieli krzyku, 
a ile uciechy! Zazdrościć nam musi 
ten co pod prysznicem w kabinie się dusi! 
 

 
 
A my na powietrzu i niebo nad nami 
polewamy plecy, strasznie się chichramy 
i pomyślałby kto, że tak mało trzeba, 
żeby być szczęśliwym mając wodę z nieba, 
 

 
 
która jak dar Boży spłynęła rynienką, 
słońce jej podniosło ciepłotę maleńko, 
garnuszek za prysznic służył półlitrowy; 
wszystkie się kąpały; włączając w to głowy! 
 
Po co nam luksusy, prysznice, baterie 
i lament gdy w kranie ciąg wody się przerwie? 

Wtedy larum  wielkie; żyć się odniechciewa; 

a tutaj z balijki Maria wodę wlewa, 
 
i zmywa naczynie, płucze je w szafliku  
podaje ściereczkę :”wytrzyj je  Mitriku „! 
I Dymitr pomaga, spokojnie wyciera, 
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nie wstydzi się wcale chociaż tu zaziera  
 

 
 
po kolei pięć bab, co chcą widzieć męża  
co się w babskiej pracy nie wstydzi wytężać! 

 

 
 
Taki to obrazek; sielanka w Kaczyce ; 
wiem, że zapamięta każdy, na to liczę  
 
 
i będzie się cieszył, wspominał  i wracał,  
i nie pójdzie darmo Wieśka Piprka praca! 
Bo czyż można wyprzeć ze swojej pamięci 
dzień gdy z nieba lało, jakby wszyscy święci  

 

 
 

 

zaczęli łzy ronić nad biedną krainą; 
Rumuńską zieloną, piękną Bukowiną !  
Dzień przed tym spotkaniem wszyscy dopisali, 
na słowa Wiesława tak reagowali, 

 

 
 
jak powiedział,  że przyjść; na spotkanie trzeba  
to przyszliśmy wszyscy nawet ten co ziewał, 
nikt  się nie wymigał miejsca było mało ; 
chociaż na podwórku sporo stołów stało ! 
 
Ja się zamartwiałam jak nazajutrz będzie  
skoro się z Kaczyki rodzina dosiądzie? 

 

 
 
A jak towarzystwo się roztańcowało 
to też pomyślałam, że miejsca za mało ! 
 
                       *** 
 

Nie potrzebna jednak była moja troska; 

rozlało się bardzo; ale  Częstochowska   
Pani co króluje nad Kaczyki  ludem  
sprawiła, że wszyscy zmieścili się -cudem! 
 
W maleńkiej izdebce usiedli ciaśniutko 
i nikt się nie ruszał; tylko ten co wódką 
częstował  więc z racji swej zaszczytnej roli 
wokół swojej osi kręcił się powoli ! 
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Zawiązała szybko się taka  wspólnota; 
nikomu nie wadzi, że taka ciasnota, 
że mokre odzienie przywiera do ciała, 
że świata nie widać tak zaparowała 

 

 
 
 
szyba , choć drzwi stoją ,cały czas  otworem 
i wszyscy się bawią śpiewem, razgaworem, 

 

 
 
pałaszują pięknych kanapeczek krocie, 
nie myślą, że wracać wnet trzeba po błocie, 

 

 
 
że deszcz ciągle leje, podwórko zalewa, 
każdy zasłuchany jak dziewczyna śpiewa ; 
a ile radości było na jej liczku 
kiedy wzrok jej  spoczął na starym śpiewniczku 
 

 
 
co jej mimochodem ktoś wręczył w kuchence, 
ona go do serca tuli już w podzięce  
i czy ktoś; kto nie był tu na Bukowinie  
uwierzy, że tyle go radości minie? 
 
Mało  wyobraźnia, setki fotografii 
nie powiedzą tyle co kontakt potrafi, 
co potrafią słowa, gesty i spojrzenie, 
i cieszysz się  wtedy, zapomnisz o gniewie  
 
o swarach co przecież targają  wciąż światy;  
czas się tu zatrzymał i jest jak przed laty; 
ta sama chałupka, te same okienka, 
warunki są ciężkie lecz nikt nie „wymięka„ 
 
 
każdy się uśmiecha, mszą cieszy w niedzielę 
bo po polsku powie mój Stróżu Aniele  
i Ojcze Nasz powie, Zdrowaś, Ojcu Chwała; 
Kaczyki się cieszą, że tu przyjechała  
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taka grupa ludzi co ich sercu bliskie  
są ich smutki, radość dzielić chcą się 
wszystkim! 
Co by nie napisać, ciągle będzie mało  
ale najważniejsze by w nas pozostało  
 
to piękno serc ludzkich, oczy dobre, szczere 
i ręce co dają, choć mają niewiele  
i tym samym dając dają stokroć razy  
a łzy musisz ukryć co płyną po twarzy  

 

 
 
kiedy się żegnania czas zbliża niestety;  
wpadają w objęcia mężczyźni, kobiety; 
uściski gorące, zapewnień  pamięci  
płynie potok szczery bo każdego nęci  
 
by tu znów powrócić, pobyć ze swoimi  
jeszcze tam jesteśmy a już znów marzymy,  
żeby Bukowinę zobaczyć, i ludzi  
jeszcze raz pojechać bo nam się nie znudzi  
 
bo jest tyle miejsc tu; co Piprek wykuka  
a z każdej dla wszystkich jest jakaś nauka;  
jakieś pamiąteczki, hafty  dla niektórych, 
dla innych jest błękit na tle jego góry, 
 
Jeszcze inny spojrzy na życie swe w Polsce : 
„Nie narzekam od dziś; tu warunki gorsze”. 
 

Ktoś inny poczuje w sobie powołanie 
jak zobaczy mniszki i popatrzy na nie; 
 
ktoś za dobrobytem przerwie galop; stanie 
i powie: za wszystko dziękuje Ci Panie, 
za to, że zobaczyć mogłem tę krainę, 
przytulić mówiącą po polsku babinę, 

 

 
 
posłuchać jak żyją w swych malutkich 
wioskach  
gdzie rozbrzmiewa dotąd jeszcze mowa polska  
gdzie częstują mlekiem, czas płynie inaczej 
jakże ja się cieszę   gdy na zdjęcia patrzę;  

 

 
 
 
przeżywam na nowo, wracam wciąż myślami, 
widzę dzieci, które biegały za nami,  
słyszę i „dzień dobry” no i „Pochwalony” 
widzę  Bukowiny krajobraz zielony; 
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starych zamków ruiny co historii szeptem, 
chce być tam raz jeszcze więcej niźli przedtem  
zanim zobaczyłam; tęskniłam do marzeń  
 teraz wzbogacona o cudownych  wrażeń   

 

 
 
mnóstwo przeogromne; lecz ciągle to mało  
tyle tam dla oczu moich pozostało 
miejsc, które zobaczyć pragnę po raz wtóry 
Olimpu Mołdawii najpiękniejsze góry  

 

 
 
z wąwozem co sercu rytm przyspiesza –Bicaz; 
pojechać tam  jeszcze  mam wewnętrzny  
przykaz 
i zobaczyć raz jeszcze Jezioro Czerwone,   
mniszki w monastyrach przy kwiatach 
skupione;  
 
i Plesza, Suczawa no i Mołdowita 
i Góra Humoru, Putna, Suczewita    
i Nowy Sołoniec, Borsa i Bystrzyca  
długo by tu  jeszcze wszystko to  wyliczać! 
 
Po drodze Tokaj i Satu Mare  
Cerkiew, monastyr, cmentarze stare 
I Bogdan Woda, Siget,  Radowce 
Agapia ,Pietra nie takie obce  
 
 
ale się miesza, że nie daj Boże! 
Notatki na stół wszystkie wyłożę 

i błądzę biedna, mylę się mieszam 
fakt mnie jedyny tutaj pociesza,  
 
że Wiesiu Piprek nie strawi tego  
i znów z Celiną roku przyszłego; 
wywiezie   ludzi na  Bukowinę  
każdy zostawił jakąś rodzinę,  
 
która nas przyjmie na nocleg, wikt 
nie tracił czasu przecież tam nikt 
by spać gdy rozmów przychodził czas, 
świt; się zdarzało przepędzał  nas,  
 
żeby na chwilę skłonić swą głowę, 
nazajutrz przecież plany Piprkowe;  
każdy poważnie brał plan wycieczki  
chociaż mu w oczach stawały świeczki, 
 
ziewał i z zimna drżał jak ten liść 
nie spał i wstawał i  musiał iść! 
Czy da ktoś wiarę z tych co nie byli,  
że myśmy  mało się tam co myli? 
 
Choć  każdy siusiał w wygódki dziurkę 
przyzwyczajenia patrzał za sznurkiem, 
by spuścić wodę w tej toalecie  
wrócił do domu co robił; wiecie! 
 
Nikt tam nie wtykał kluczyka  w drzwi;  
kiedyśmy spali nie spały psy! 
One pilnować  nawykły domu;  
do głowy nawet nie wpadł nikomu  
 

 
 
pomysł by zamknąć na noc te drzwi; 
ja zapytałam Dymitr rzekł mi : 
„Ty Ana boisz się, niema czego  
psy cię pilnują i męża twego; 
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popatrz jak leżą u twoich drzwi; 
dobranoc Ana miej dobre sny ! 
Tyle powiedział i chciał iść  spać; 
lecz w nocy  Kazia musiała wstać, 
 
wyszła z chałupeczki; instynkt na straży  
pies ją wypuścił, nie ma co marzyć 
żeby z powrotem weszła do łóżka  
zaczęła warczeć domowa stróżka, 
 
zaczęła białe odsłaniać kły;  
dobrze, że jeszcze piliśmy my  
herbatkę, którą Marii parzyła  
no i gorąca wciąż jeszcze była   
 
a więc sen czekał -to Kazi szczęście  
bo problem miała na powrót z wejściem! 
Dymitr, ujarzmił pieska jak nic  
Kazia do łóżka szybciutko hyc!  
 
 
Od tego czasu mniej Kazia piła 
herbatki co nam Maria robiła, 
jedynie łyczek by popchnąć chlebek,  
by na dwór wyjścia stłumić potrzebę! 
 

Jak tu nie wrócić? Jak nie powtórzyć  

w nocnych w piżamkach naszych podróży? 
Z chałupki do chałupki zaledwie krok  
komórki światło rozbija mrok; 
 

 
 
No więc idziemy! Zielona noc! 
Troszkę jest zimno, zdałby się koc 
ale chłopisko co  w sen zapada  
jakby się zbudził to nie wypada! 
 
-rzekłby do żony i jej kumpelki! 
Włożyły kurtki i pantofelki, 
spodnie piżamek moczą się w rosie  
ale to mają dziewczynki w nosie  
 
i idą trochę strachem podszyte 
wie jednak każdy kto zna kobitę,  
że jak jej pomysł do głowy wpadnie 
to i w piżamce wygląda ładnie! 
 
Wtedy makijaż nie jest konieczny, 
spacer po nocy nie niebezpieczny! 
Męża niech senność otuli błoga 
a one biegiem ile sił w nogach  
 
w dół do Dymitra przybiegły chatki  
kiedy mój Juruś  piżamki gatki,  
nałożył chwilę temu by spać;  
jak one wpadły to musiał wstać! 
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„Jak Cię odwiedzić miały dziewczyny 
to trzeba czekać a nie w  pierzyny ! 
Ciepełkiem cieszysz i  mrużysz  oczy- 
Krzyknęłam -wtedy z łóżka wyskoczył! 
 
Zasiadł do stołu, zdjęcia zrobiłam 
dla dziewcząt zresztą też byłam miła, 
nawet kazałam je odprowadzić  
bo mogły nogą o coś zawadzić! 

 

 
 
Tak sympatyczną ma żonę ma Jurek;  
może odwiedzić wpadną  go   które? 
                   **** 
 

Jak tu nie wrócić ? Serce pamięta  

kiedy Basieńka tak uśmiechnięta  
jedną butelką jakby bez dna; 
częstuje wszystkich i ciągle ma? 
 
Wkupić się chciała a więc nalewka  
we wsi Sołoniec będzie i lekka; 

 

 
 
jak się poleje kilka  kropelek  
można obdzielić tym chętnych wiele!  
I leje kręcąc się w koło Basia 
„weźże się napij” - pięknie zaprasza! 
 

 
 
Tak pięknie  łączy słowo i gest; 
każdy się cieszy, że tutaj jest! 
Przygląda się nam starszych oczu para;  
zdziwienie budzi chyba Barbara, 
 

 
 
bo się nie mieści w głowie chłopinie,  
że można usiąść przy jednym winie; 
czy przy nalewce aż w tyle gąb?  
Bo on by pewno wziął sam na ząb 
 
lutnął by z gwinta taką butelkę;  
a ci czekają na tę kropelkę  
jeszcze się każdy cieszy i śmieje 
jak mu Basieńka kropelki leje! 
                  *** 

Jak tu nie wrócić? Tu wrócić trzeba! 

Tu nas czekają z błękitem nieba, 
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tu nas przyjmują z otwartym sercem 
chcą mając mało; dawać wciąż więcej!; 
 
A my Polacy tutaj obecni 
czy znamy  wszyscy ponad dwuwieczny  
żywot Polaków tamtych z Kaczyki  
bo ja nie kryję tego przed nikim,  
 
że pókim z Piprkiem nie pojechała  
to o Kaczykach nic nie wiedziałam! 
A  Bukowina się kojarzyła  
tylko z Tatrzańską; gdziem latem była! 
 
Teraz olśniona i urzeczona 
wpadam w Celinki ciepłe ramiona, 
dziękując słowem; choć nie wyrażę  
wdzięczności mojej za pięknych wrażeń, 
 
za pięknych wspomnień i marzeń tyle 
co  myśl sposobią, niech się nie mylę  
że  znowu rzeknie Wiesiu; Celinka:  
„Latem kochani znów Bukowinka! 
 
Proszę swój akces i akcept składać  
I wszystkim  chętnym już opowiadać, 
że PTTK –a wraz z Wiekiem  Trzecim 
na Bukowinę latem znów leci !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muszę wydusić zobowiązanie, 
tutaj przy świadkach, że tak się stanie  
i dla tych chętnych  z  zeszłego lata  
będzie na pewno rekompensata,  
 
że ich zabierze nie puści z kwitkiem 
na Bukowinę Celinka z Piprkiem! 
A ja się wtedy do nich  przytule 
bo kto odpędzi z nich tę Anulę 
 
co już się dzisiaj podlizać chce; 
Celino powiedz, zabierzesz  mnie ? 
 
 
 

 


