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Na tarasie pod parasolami

Byliśmy tutaj,
chodziliśmy tymi ulicami,
nasze głosy słyszały mury tych kamienic,
wpadaliśmy na Wiener Kaffee 
lub Leżajsk (gdy rzucili)
do Kosmosu przy 3 Maja, 
na bluesowe msze Blackoutów
urywaliśmy się „na pocztę”,
jeśli zapadaliśmy się pod ziemię,
to na pewno wypełzaliśmy na ląd 
w Olszynkach nad Wisłokiem.

Gazety rozpisywały się 
o zelektryfikowaniu ostatniej 
bieszczadzkiej wioski,
produkcja stali i pralek 
przekraczała założone plany,
samochody wyprzedzały furmanki,
fryzjerzy ostrzyli brzytwy,
entuzjaści obiecywali pokonać grawitację,
wieczorami dopasowywali skrzydła.

Uczono nas nowej wiary,
nagradzano za bycie prymusami
w celebrowaniu jej rytuałów,
ostrzegano przed pokusą empatii 
do odsuniętych za scenę idei;

Autor zbiorów opo-
wiadań: Bieg po 

schodach (1983), Odyse-
usz w  poczekalni (1985), 
Facet z  nocy (2013) i  po-
etyckiego zbioru Dedy-
kacje (2019). Były prezes 
rzeszowskiego oddziału 
Związku Literatów Pol-
skich. 

Odejście taty

już nie boli, prawda tato?
rak cofa się przed nieziemskim
na tamtym świecie nie trzeba leków
wystarczy recepta na wieczność

czy widzisz z góry łazienkę zrobioną dla Ciebie?
nie zdążyłeś jej spróbować ciałem okiem zmierzyć
myjemy w niej teraz naszą rozpacz
nie chce puścić nawet przy największym strumieniu

już nie będziemy jeździć do szpitali czekać na lekarzy
lepiej czekać na Boga zwiedzać niebiańskie polany
czy tam odrasta to co Ci wycięli a kawa ma zapach?
wkrótce Cię odwiedzimy znajdzie się na to choroba

jest tyle dobrych rzeczy których o sobie nie usłyszałeś
trudno się mówi rzeczy najprostsze już łatwiej pokazać
Twój chodzik nie chce sam chodzić wózek nie miał  
   szans się wyjeździć,
prawda że wiecznością oddycha się swobodnie?

chudłeś a coraz więcej miejsca zajmowałeś w sercach
opuchnięte nogi teraz są chyba lekkie, tato?

Ryszard Mścisz

Poeta, krytyk literac-
ki, satyryk, regionali-

sta i  publicysta, polonista 
w  Zespole Szkół w  Jeżo-
wem. Autor siedmiu to-
mików wierszy, w  tym 
najnowszego Kołatanie 
do wrót nocy (2019) oraz 
dwóch zbiorów tekstów sa-
tyrycznych: Zezem na świat 
(2002), Swojski diabeł i inne 
humoreski (2012). Od 2004 
roku jest członkiem Związ-
ku Literatów Polskich – od-
działu  w Rzeszowie. Laure-
at licznych nagród, w  tym 
Złotego Pióra.

zresztą po co duchowi nogi do wędrowania
w tak wielkim bólu rozsiewałeś troskę o nas
czy może być heroizm większy i miłość
(to ostatnie słowo zawsze cierpiało na deficyt)

nigdy nie byłem zaradny życiowy wiem to też bolało
tak jak mnie że niewiele mogę pomóc nie potrafię
przejąć bólu choć na godzinę pożyczyć Ci nóg na mały spacer

tam dusza młodnieje, prawda tato?
bez ciała przestaje chorować
widziałeś ilu ludzi było na pogrzebie słuchałeś tych wszystkich
ciepłych słów od ołtarza?
Ty tu jesteś wciąż z nami czuję
słyszę że szepczesz: wszystkie wizyty odwołane
wróć do swoich zajęć już dawno tak dobrze się nie czułem

widzisz jakoś wytrwałem mimo że nie jest tak samo
mama wciąż trzyma Twoje zdjęcie w pamięci
brakło parę miesięcy do Twojej osiemdziesiątki widać
chcieli Cię w niebie z szczęśliwą siódemką z przodu

przepraszam tato że ja tak do Ciebie z wierszem
nigdy nie byłeś za tą moją dziwaczną poezją
tyle prozy wokół tyle konkretu postaram się wyjąć  
    głowę z chmur
tylko jak wtedy zajrzeć do Ciebie

przekonywano, że stajemy się 
pożądanym wzorcem z Sevres.

Zaufaliśmy przyszłości,
zgodziliśmy się na teraźniejszość,
spokojnie czekaliśmy w kolejkach,
stawaliśmy do szeregu,
gdy grano sygnał pobudki.

Świat oddalał się,
zaklinacze rzeczywistości 
przepowiadali ostateczne rozstrzygnięcie,
apele nabierały tempa,
armie okopywały się 
na zdobytych szańcach.

Któregoś dnia białe gołębie zniknęły,
ich miejsce zajęły obce czarne ptaki,
nie wpuściliśmy ich do gniazd,
nocą słuchaliśmy radia,
posterunki rozpalały koksowniki
na rogatkach.

Zawołaliśmy głośno swoje pierwsze NIE 
i czas zastopował na chwilę,
by zrozumiano nasz szeleszczący język.
Postawieni w blasku reflektorów 
rzuciliśmy się do improwizacji,
bo zdarzenia przyspieszały
i wielu zapragnęło
zagrać w nich główne role.

Statyści w mundurach 
zwinęli się do koszar,
a rozpoczęty wtedy casting 
rozkręcił się na dobre,
stał się najbardziej 
obleganym Big Brotherem,
bukmacherzy codziennie 
przyjmują zakłady;
wyzywamy się na słowa, 

sztandary, pochody,
przebijamy na mikrofony i kamery,
licytujemy na ordery, obozy, deklaracje, 
gdy gasną światła rampy, 
wyciągamy szable i kastety.

W antraktach siadamy w ciemnych okularach
przy bezkofeinowej latte pod parasolami 
na tarasie Niebieskich Migdałów,
liżemy przetrącone skrzydła, 
nasłuchując tamtych kroków, tamtych głosów, 
smakując tamtą Wiener Kaffee 
lub Leżajsk (gdy rzucili)
w Kosmosie przy 3 Maja,
do którego od dawna już nie zaglądamy,
przepadł w czarnej dziurze 
rynkowej rzeczywistości.

Idąc nadrzeczną promenadą, 
patrzymy na tamte – dzisiejsze 
Olszynki nad Wisłokiem
i zrelaksowanych 
w cieniu drzew nastolatków.
Pewnie gdzieś się zapadli,
a tu wypełzli, 
głośno rozmawiają,
jak my wtedy,
gdy rozkładaliśmy na małe bramki
chłopaków z „bloków”,
nie nosiliśmy krawatów,
a nasze dziewczyny staników.

Kiedy przechodzimy obok,
jeden z nich nagle wstaje i krzyczy:
„Polacy, nic się nie stało!”
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Janusz Koryl

Urodził się w  Rzeszowie 
w  1962 roku. Autor kilku-

nastu zbiorów wierszy (m.in. 
Mieszkam w  sercu ptaka, Kło-
poty z  nicością, Do czego służy 
niebo, Spacer po linie, Siatka na 
motyle, Dzwonek na przerwę) 
i powieści: Zegary idą do nieba, 
Śmierć nosorożca, Sny, Ceremo-
nia, Urojenie, Układ, Pióro anio-
ła. Laureat wielu ogólnopolskich 
konkursów literackich.

Wieś

Tyle tu nieba na niebie,
że ptaki co rano
krztuszą się błękitem.

Drzewa pełne zieleni i wiatru
modlą się o zdrowie
wschodzącego słońca.

Na brzegu strumienia
siedzi zmęczony Heraklit
i gryzie źdźbło trawy.

Koguty pieją na zmianę pogody.
Ludzie w pośpiechu
zwożą z pól
ciężkie snopy obłoków.

Urodziła się w  2004 r. 
Jest uczennicą LO im. 

S. Staszica w Hrubieszowie. 
Pisze wiersze i  opowiada-
nia. Laureatka ogólnopol-
skich i  regionalnych kon-
kursów literackich, w  tym 
OKP im. Stanisławy Kopiec 
w Lubeni.

Karolina Kusiak  Dąb
Na początku od trawy oddziela go nazwa
Potrafi być od niej niższy
Lekki powiew wiatru kołysze cienką łodygą
Która posiada kilka listków o pofalowanych brzegach
Jego świeżość widnieje w zieloności
Stara się zobaczyć to, co go otacza
Chciałby mieć więcej tego, co mają inne dęby

Czarny dotyk mógłby go złamać

Potem wędruje ku górze
Jego łodyga staje się twarda
Powiew wiatru próbuje nią zachwiać
A on rozrasta się
Nabiera nowych liści i żołędzi
Nawet wśród zimy wygląda wiosennie
Widzi inne rośliny, kształty, barwy
Podziwia bezkres nieba
I zaprzyjaźnia się z ptakami
Zdobywa to, co mają inne dęby

MIEJSCA
(Pod Lackową w Beskidzie Niskim)

w deszczu
falują konie na pastwiskach

wychodzenie z lasu
dotykiem mlecznego światła
łagodzi niepokój z pogmatwanych ścieżek
jaśnieje w głowach i wszędzie

przy rowie kosze rydzów
kobieciny w chustkach mają oczy spokojne
jak mgła rozwieszona po opłotkach
jak kropelki na grzbietach końskich
rozsiadłe na oklep

zupełnie niedokuczliwy wiatr
wertuje kartka po kartce leśny brewiarz
płyną po mchu bukowe psalmy
wirują w deszczu świerkowe akty strzeliste
na chwałę mylnych ścieżek
współbrzmią z pieśnią spod cerkiewnych  
     wieżyczek

kobieciny w chustkach
siedzą przy rowie
na progu nieba

góry wokół spokojne
wyciszone jak mgła
łagodne jak oczy konia

Ma 52 lata, urodził się 
i  mieszka w  Mysło-

wicach. Zdobywał nagrody 
i  wyróżnienia w  różnych 
konkursach poetyckich. 
Jego wiersze ukazały się 
w  antologiach i  almana-
chach oraz prasie kultural-
nej.

Mirosław 
Kowalski

Czarny dotyk mógłby bardzo go skrzywdzić

Na koniec stoi w miejscu
Potężny, wielki, silnie zakorzeniony
Powiew wiatru rozbija się o nagi pień
Staje się kruchy, zniszczony, próchnieje
Patrzy na wszystko z góry
Jego horyzont jest poszerzony
Widzi to, co dokładnie poznał
Opuszcza żołędzie i liście, których kiedyś mu brakowało
Dąb mówi, że ma ich dużo

Czarny dotyk mógłby odłamać kawałek jego kory,  
            gałązki lub liści

Tutaj, w ciszy
Mogę uważnie na niego
Spoglądać

Mielecki poeta, aforysta, redaktor pism lite-
rackich i animator kultury, laureat ogól-

nopolskich konkursów literackich. Współtwo-
rzył mieleckie środowisko literackie. Obecnie 
jest prezesem Mieleckiego Towarzystwa Lite-
rackiego i członkiem zarządu rzeszowskiego od-
działu Związku Literatów Polskich. Zredagował 
pięć antologii, piętnaście tomików poetyckich  
i siedem numerów pism literackich. Debiutował 
tomikiem Na pięciolinii życia w 2004 roku. Wy-
dał siedem tomików poezji, w tym najnowszy 
Circulus vitiosus (2019). 

Zbigniew Michalski

Circulus vitiosus 
w błędny kierat zaprzęgnięci
od narodzin aż po śmierć
na próżno gonimy złudzenia 
za nic mając dziesięć przykazań

rozpychamy się brzydko łokciami
aby zdobyć dla siebie miejsce
czerpać dumę pełnymi garściami
z potknięć własnego sąsiada

figuranci-niewdzięcznicy
teflonowi kierownicy korowodu
nie widzimy czubka swego nosa
a co dopiero głębi perspektywy

w błędny kierat zaprzęgnięci
sami sobie wystawiamy pochwały
pokazując brudnym paluchem
gdzie jest innych zafajdane miejsce

Niezawiniony rachunek sumienia 
nie potrafię nadstawiać karku 
ani być czyjąś marionetką 
tanią lafiryndą z dostawą do domu
istotą mierną ale wierną 
 
lecz bardzo chętnie 
przygotuję swój drugi policzek 
jeśli ktoś zbruka pierwszy 
porzucę dumę jak zepsuty owoc

jestem świadomy że bladolica 
wnet poprosi mnie na ostatni bal
a liczba wiatraków 
nadal będzie lawinowo rosnąć 

chciałbym odradzać się jak Feniks 
po ostatnią kroplę życia
spoglądać co rano śmiało w lustro
bez wyrzutów sumienia
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