
 

                                       Nr 2a  -   KORONA GÓR 
 

                                                                                     Słowa - Maria Baszuro 

Gdzieś w Tatrach burza hula, 

A w Gorcach wieje wiatr, 

Tęsknota mnie otula 

I gór mi moich brak. 

                                            Zabrały serce moje, 

                                            Zauroczyły mnie, 

                                            Tak chciałabym znów ujrzeć 

                                            Te szczyty w szarej mgle.                  2x 

Rozległe połoniny, 

Tarnicy wzniosły krzyż 

I Rawki jarzębiny 

Czerwone skoro świt. 

                                             Zabrały serce moje, 

                                             Zauroczyły mnie, 

                                             Bieszczady, och Bieszczady 

                                             Ja do was wracać chcę.                     2x 

Wyniosła Sokolica 

Widokiem wabi swym, 

Dunajca bystre wody 

Korony łączą trzy. 

                                            Zabrały serce moje, 

                                            Zauroczyły mnie, 

                                            Pieniny, ach Pieniny 

                                            Ja do was wrócić chcę.                       2x 

 

Schronisko pod Śnieżnikiem, 

Tam niezmierzona dal, 

Jagody i maliny, 

A z nieba słońca żar. 

                                            Zabrały serce moje, 

                                            Zauroczyły mnie, 

                                            Sudety, moje góry, 

                                            Ja do was wracać chcę.                       2x 

 

Na zboczach barwne kwiecie 

Lub szmaragdowy lód, 

Więc powiedz miły bracie, 

Gdzie znajdziesz taki cud ?     

                                            Zabrały serce moje, 

                                            Zauroczyły mnie, 

                                            Doliny pełne słońca 

                                            I szczyty w szarej mgle.                     2x 

 

 



 

Wędrując tak wśród szczytów 

Po szlakach górskich dróg 

Podziwiam wciąż z zachwytem 

Co dla nas stworzył Bóg. 

                                            Zabrały serce moje, 

                                            Zauroczyły mnie, 

                                            Te piękne polskie góry, 

                                            Ja do was wracać chcę.                       2x 

Tarnica, Turbacz, Rysy 

Na jawie mi się śnią. 

Gitary dźwięki słyszę 

I słowa, które brzmią. 

                                            Zabrały serce moje, 

                                            Zauroczyły mnie, 

                                            Wieczory przy ognisku, 

                                            Wędrówki w deszczu, mgle.                2x 

Korona gór zdobyta, 

Na czole jeszcze pot, 

A nowa myśl już świta, 

By znowu zdobywać ją. 

                                            Zabrały serce moje, 

                                            Zauroczyło mnie, 

                                            Dwadzieścia osiem szczytów 

                                            W słońcu, w deszczu, mgle.                   2x 

Zabierze kiedyś młodość 

Nieubłagany czas, 

Ja nigdy nie zapomnę, 

Że byłam pośród Was. 

                                            Zabrały serce moje, 

                                            Zauroczyły  mnie, 

                                            Czy kiedyś jeszcze ujrzę 

                                            Te szczyty w szarej mgle.                     2x 

I przyjdzie taka pora 

Nić życia przerwie się, 

Poniesie wiatr po górach 

Melodię piosnki tej. 

 

                                            Choć wzięły serce moje,                         

                                            Tak urokliwe są, 

                                            Ja nigdy już nie ujrzę 

                                            Swych gór zasnutych mgłą.                  2x 

 
 


