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P

oetka, recytatorka, malarka, animatorka
kultury. Opublikowała tomiki poezji: Otwieranie róży (2008), Jestem (2008), Na skrzydłach
wiatru (2009), Za progiem (2010), Zamknięte
w kufrze (2011), Wodospadem (2013). Współautorka książek: Jestem Rzeką (2009) [z Jadwigą
Kupiszewską i Adamem Jańcem] oraz Zobaczyć Rzeszów i... (2009) [z Bogusławem Kotulą].
Członkini Związku Literatów Polskich.

Poza bielą
Złamał anioł skrzydło

Trzej

Szlochem połączył pierza
białego

Przyjechali karetą
z kadzidła i mirry

Sacrum puchu
w gnieździe Feniksa

Złote koła rozcinały mrok
pozostawiając
w ginących bruzdach
szadź srebra

Jasność goi rany wiecznego
ołtarzem kadzideł
by spocząć purpurą

Wiarę w otwarte serca

Pomiędzy

Bez słów

Drzewo

Nie powiedziałeś nic
a może powiedziałeś
tylko klatka z martwych ust
naszej samotności
uwięziła słowa
A przecież tak bardzo
chciałam usłyszeć
kocham

Brzoza rozsiewała
ramiona palców
Ścinali całą aleję
Drżała gardłem piły

aureatka konkursów poetyckich i nagrody
Złotego Pióra. Wydała tomiki poezji: Piąta
pora konieczności (2001), Ostatni anioł goryczy
(2005), W kapsule codzienności (2007), In & out
(2010 ) [wspólnie z Dorotą Jaworską], Ucieczka
z krainy pozoru (2011), Naga Malwa (2013). Należy do stalowowolskiego SL Witryna, a od 2006
roku do Związku Literatów Polskich, jest sekretarzem rzeszowskiego oddziału ZLP.

Świąteczny wiersz

Kos śpiewa lato

po rudnickim rynku
anioły spacerują
wiklinowe skrzydła
radośnie prostują
jeden z lirą
drugi z trąbką
trzeci skrzypce przytula
kolęda się wije
łańcuchem dobrej nadziei

nie lubię kiedy mówisz
do jutra
do poniedziałku
taki czas skazuje mnie
na sypki stan skupienia

płatki śniegu
cały park rozświetliły
latarniom głowy pobieliły
zasypały zgubioną kartkę z wierszem
mów mi do potem
i anielskie skrzydła jeszcze
do później
twoje ciepłe dłonie
ale nie
moją twarz otuliły
do widzenia
usta do ust
tęskniły
Zatrzymaj mnie wietrze
czas się zatrzymał
na krótką chwilę
w mieście haruję
miłości skrzydła
w mieście choruję
nas osłoniły
w mieście mam złe sny

***
bez ciebie
jestem
martwa
i cóż z tego
że umalowałam usta
ubrałam sukienkę
założyłam szpilki
to jak strój klauna
ubieram się
w twój dotyk
twój zapach
twoją czułość
bez nich
jestem
namalowaną chmurą
z której nigdy
nie spadnie deszcz

Uległa
Może odrodzi się
choć w tartaku
jego języka

Chłód
Wiatr rozsiał chłód nad potokiem
Kra uwięziła ostatni włos wierzby płaczącej
Sznury diamentów kołysząc się na czuprynie jej sióstr
rzucały blaski i cienie na zwykły dzień
Pozostały kryształki łez zastygłe we mnie zimne dłonie
i zamazane serce ze starym napisem na korze: zawsze twój

kos śpiewa lato
kot śpi w macierzance
bluszcz oplótł płot
mak rozczerwieniał
staw cały w grążelach
trakt odrzewiał ozieleniał

Kromka chleba
kromka chleba
ciemna od żyta
kminku miodu
i dojrzałego lata
gładzę skórkę
przytulam do ust
tak pachnie tęsknota
za domem
tak smakuje
miłość

Poezja

Wers

L

magazyn
literacki

nawet dzikie anioły stąd pouciekały
razem z ostatnią gruszą i bzem
dzikie anioły pouciekały
żaden nie chciał
schwycić mnie za ręce
unieść w krainę Biesów i Czadów
raz ją ujrzysz
a będziesz do niej wracał
choćby z samego końca świata
gdzie jesteście dzikie anioły?
pewnie przesiadujecie w zielonych
chmurach olch buków jarzębin
i świerków gdzieś koło Cisnej
może nad Solinką w dzikiej mięcie?
liczycie kamienne godziny
wrzucone tu przez wieczność
z wiatrem szemrzecie pacierze
by nie ujrzeć jej nigdy martwej!
nad Solinką nikogo już nie ma
woda światło przetacza
w kamieni żarnach miele
na blaski i cienie
we mnie płyną
bieszczadzkie trawy, pokrzywy
łopiany i podbiały
wietrze mój na Bieszczadów łonie
ukołysz mnie
grzechotką świerszczy zabaw
kolorami storczyka z Połoniny
zaczaruj oczaruj
parasolem łopianu ochroń
zapachem łąk otul
ocal mnie!
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Monika Gruba

Czesław Piotr Kondraciuk
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A

rzyjęty do Związku Literatów Polskich w 1992 r. Autor tomików Kojarzenie snu (1967), Kare konie (1971),
Przepustka do słońca (1990), Nie zamykajcie drzwi (1990), Fraszkostrada
(1991), Słoneczny koncert (1992), Modlitwa ostów (1993), Wybór wierszy
(1994), Spowiedź (1999), Ślady serdeczne
(1999), Różańce czasu (2003), Lotne ptaki (2015).

bsolwentka socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Laureatka konkursów poetyckich
i prozatorskich. Wyróżniona w IV Ogólnopolskim
Konkursie Poetyckim im. Stanisławy Kopiec „O Lubeński Dzwon” (2016 r.)

Madonny
Matki Boskie Siewne, Gromniczne, Zielne, Śnieżne
Polne, Przydrożne, Leśne, Na skrzyżowaniu dróg
Strojne w odpustowe wota i lewkonie zawstydzone, że z plastiku
w szaty skruszone wytrwałą modlitwą mola
przepasane pięćdziesięciodziewięciopaciorkową szarfą
Pająki im tkają misterne woalki
zagnieżdżają się na głowach włochatą aureolą

Poezja

Czas wpełza za oszklone gabloty, a za nim szarość, wyblakłość i rdza
Pożółkle dłonie nie dodają urody
złuszczona z twarzy farba nie potęguje majestatu
W koronie z gipsu, mchu i chrabąszczy nadal jest się jednak Królową Niebios
nawet gdy kolano zegnie czasem tylko zabłąkana sarna
Za całą adorację służy chropowaty rechot żab i klekotanie boćków
wieńce przynoszą z siebie samych – nieurodziwa pokrzywa i szkaradny szczaw
Deszcz obmywa rytualnie z kurzu polnych traktów, wieczyste ognie palą zorze
wiatr mamrocze Litanię Loretańską, skradzionymi ludziom głosami
Czasem nie jest sama
ma syna na ręku albo aniołki rozigrane w bezruchu
Bywa że któraś święta z nią zamieszka
zajmie skromniejszy, niższy pokój
nie rozmawiają za wiele, chyba że dziecko zakwili
wtedy śpiewają mu dwugłosem psalmy
Pałace kipiące złotem jak mleko na piecu
kaplice wykute z marmuru – jak z zimnego, przerytego snopami żył, ciała
świątynie-molochy pancerne jak twierdze
nie zastąpią Madonnie jej wiejskich kapliczek
gdzie w drobnych posturach, w tandetnym poliestrze
odnowiona, odmalowana ultramaryną wraz z majem
spogląda na świat zawsze jednakimi oczyma

Janusz Pyziński

M

ieszka w poddębickim Podgrodziu. Autor szesnastu zbiorów
poezji. Członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie. Wyróżniony w IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Stanisławy Kopiec „O Lubeński Dzwon” (2016 r.)

Może

białą laską świtu otwiera się dzień. z poczuciem krzywdy,
że ogłuchło ucho na stukot końskich kopyt, ciągnący syty,
drabiniasty wóz, do stodół pełnych ziarna. na rechot żab.
zamilkło nawet echo podniebno-lazurowych dzwonów,
i zamgliło się oko. może od potu. może od łzy.
wtopiła się w chaos śpiewność drzew.
słowo z mszału pól zamarło na ustach ugoru.
szukanie dzieciństwa w stogu siana i w sobie,
przekroczyło granicę piątego wymiaru.
tam gromadzą się ptaki na wieczną pokutę.

Deszcz

Osobie najbliższej sercu
wiersz ten poświęcam

Najdroższa moja,
co jeszcze chcesz?
Jest melancholia
i pada deszcz.
Kropla po kropli
o szyby dzwoni,
a ja wciąż czuję
drżenie Twych dłoni.
Szybko minęły
przecudne lata,
z wiatrem pognały
na koniec świata.
Hen, gdzieś daleko,
gdzie wzrok nie sięga
i gdzie dojrzewa myśli potęga.
Lecz nasza miłość
została z nami,
deszcz jej nie zmyje,
nie zniszczy zamieć…

Chłopskość
Coś się skończyło,
co nigdy nie wróci,
jak dymy ognisk
rozsiane nad lasem.
Coś zaiskrzyło,
dało wiele uciech,
a w życiorysie
zostało kontrastem.
Splątane drogi,
marzeń oceany,
trasy wędrówek,
niezmierzonych dali…
Pianie kogutów
budzących poranek
i moja chłopskość –
którą chcę ocalić.
listopad 2016

listopad 2016

w pozorny jak horyzont spokój, pospieszny obłok,
okruchy słońca przenosi, niby góry minionych lat.
cieniem na ziemię się kładzie, gdzie świeży zapach orki
użyźnia powietrze, zatrzymuje początki drogi chleba
do ust, w tajemnej ceremonii podróży do źródła.
by nie wyschła rzeka, w której czas się zatrzymał na popas.
pachnący jabłoniowym sadem, starym smakujący winem.
zanim ruszy dalej, ogarnie to wszystko pożegnalnym wzrokiem.
z cichym westchnieniem, po kamieniach, poniesie bagaż kręgu ciepła.
Dobre Słowo. zanim smutku kropla, z prochem dni zawiąże się w beton.
cień niemym odbiciem bose stopy pieści, gdy ślepy głuchego,
zamiast przed cudowny obraz rodzinnego domu, na manowce zwodzi.
w niedopałkach rozmów dopala się pamięć, jak ogień w kuchni,
czekający na repetę drew, ze studziennych żurawi i obręczy kół.
zamyka się koło historii drzewa; od wejścia w ziemię, po dymny grób.
tylko mrówki bezpiecznie przemierzają ścieżki. pod progiem kopce rosną
na wzór jaskółczego gniazda. i jęczmień na rzęsie, jako zaczyn piwa, dla
spragnionych pod sklepem. malwy strzegące świątka, by nie dał się skusić.
jedyny obraz do zapamiętania na potem. z resztkami barw odłażącej farby.
tajemnica jego obecności tkwi w utracie skrzydeł. dlatego jeszcze nie odleciał.
droga przechyli się wieczorem, w spękaną korę blizny.
do ran przytulą się dłonie. zaboli w wątłym krzyżu ramion,
gdy aureola, niczym żniwny sierp, zawiśnie nad koroną.
i umrze przetrącony kłos, wysypią się na ściernie ziarna.
poczeka na niebieskie ptaki deszcz. może coś zostanie.

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: redakcja@wbxstudio.pl

