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Henryk Cyganik

LAUDACJA NA CZEŚĆ HENRYKA W IŚNIEWSKIEGO
- M U SZ Y N IA N IN A , R ED A K TO R A N A C Z E L N E G O ״W IEŚC I” ,
Z O K A Z JI PIE K IE L N IE PR A C O W ITE J SZ E ŚĆ D Z IE SIĄ T K I
Nos laudamus, Te Henryku,
co korzeniem tkwisz w Muszynie.
Tu Cię wiatr z m gieł górskich wykuł,
deszcz wyrzeźbił Cię w brzezinie.
Stąd się bierze Twój początek,
tu wracają Twoje drogi.
To w Krakowie mieszkasz kątem,
a w M uszynie dom Twój błogi.
W yjechałeś w środku czerwca
(zapłakała Jaworzyna),
aby szukać swego miejsca,
tam, gdzie Polska się zaczyna.
Pod W awelem, w Alma Mater,
przewracałeś paragrafy
- nasz muszyński skromny żaczek.
Potem mąż stateczny Bachy,
radca, prawnik, ot, palestrant,
ojciec synom, skarb Krakowa.
Lecz Cię toga nie urzekła,
ani adwokacka mowa.
Zapachniała Ci drukarska
farba i los reporterski,
bo uciekać chciałeś z miasta
tam, gdzie pól zielone freski,
gdzie los ludzki z trosk, kłopotów,
życie prawdą stoi mocno.
Chciałeś kłamstwu dawać odpór,
po głupocie jechać ostro.

Nos laudamus, Te Henryku,
Ty na ״W ieściach” od lat panie,
Boś się nie pchał do świeczników,
ni do stołków. Czniałeś tanie
karier błyski i układy.
Pozostałeś wiem y sobie.
Godny heros czwartej władzy,

zawsze macho i fachowiec.
Blisko wsi i blisko chłopa.
Blisko ludu, Polski blisko.
Nie potrafisz nic na pokaz.
W rzetelności równy mistrzom.

Nos laudamus, Te Henryku,
za medialną Twoją walkę,
za dem ontowanie mitów,
wskazywanie bzdury palcem
i za głos w publicznych sprawach,
za ״Tygrysy” gospodarcze,
za pisania dobry kawał,
i za  ״W ieści” świetną markę.
Za to żeś pomysłów wulkan
oraz dusza towarzystwa,
choć Cię czasem życie durka
i dopieprza Ci cukrzyca
- Ty usiedzieć nie potrafisz,
Jakbyś żar miał pod skrzydłami.
Kto Cię nie zna - wiele traci.
W piórze, w sercu masz dynamit.

Nos laudamus, Te Henryku,
za to żeś M uszynie wierny,
żeś nad Jaworzyną świtu
ni Popradu nurtów srebrnych
nie zapomniał. Ale zawsze
wracasz na swą ojcowiznę,
żeby tylko choć popatrzeć,
jak na ciemnej wysoczyźnie
księżyc z cerkwią cicho gwarzy,
potem płoną wici świtu.
Zatem zdrowie! Niech Bóg darzy!

Nos laudamus, Te Henryku!

Laudacja autorstwa Henryka Cyganika zostala odczytana 6 lipca 2003 roku, w czasie Spotkania Przyjaciół
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