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Intruz

U

Jestem intruzem w domu
który zbudowałem

rodził się 2 maja
1932 r. w Nowosielicy
koło Stanisławowa. Poeta,
prozaik, publicysta, autor
ponad trzystu tekstów piosenek bluesowych i rockowych, w tym największych
przebojów z repertuaru
grupy Blackout, później
Breakout. Teksty Loebla
i muzyka Nalepy to perły
polskiego bluesa. W 1964 r. przybył do Rzeszowa i organizował tu środowisko literackie, był prezesem oddziału ZLP
w latach 1980–1981. Obecnie mieszka w podwarszawskim
Józefowie. Opublikował kilkadziesiąt książek, w tym kilkanaście poetyckich, dwa zbiory opowiadań, zbiór słuchowisk, czternaście powieści. Najnowsza książka Pożegnalny
blues ukazała się pod koniec 2020 r.

Rozmowa z Mistrzem
Wiem że programujesz każdy mój ruch Mistrzu
już dawno odkryłem
że jestem ożywionym przez Ciebie mechanizmem
w każdej chwili
możesz przerwać dopływ energii do moich żył
jak dotąd jeszcze Cię interesuję
bawisz się moją niedoskonałością
jesteś za stary by rozumieć moje tęsknoty
każdej nocy przyglądasz się jak buduję dom
i usiłuję rozpalić domowe ognisko
patrzysz jak cegły mego domu rozsypuję się
i odchodzi ode mnie moja kobieta
moje głody i cierpienia śmieszą Ciebie
zapewne dlatego że Twoje
odcierpiał za Ciebie Twój Syn
ani razu nie przytrzymałeś walącej się
ściany mego domu
stworzyłeś sobie nadwodną i podwodną faunę i florę
ale najchętniej bawisz się ludźmi
nadal ciekawi Ciebie jak daleko
dotrzeć może kaleka
i jaką ilość bólu zmieści
trawiony chorobą organizm
ale najbardziej śmieszą Ciebie
współcześni królowie
kiedy usiłują połknąć i zatrzymać w swoich
wnętrznościach
planetę ziemię
codziennie mówią sobie: „jeżeli mimo całej mojej potęgi
muszę umrzeć
to niechaj sczeźnie ze mną cały świat”
istotnie Mistrzu
człowiek
to najlepszy z twoich dowcipów
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natrętem uprzykrzającym życie
działającym na nerwy
mącącym spokój
obijam się o sprzęty
dotykam ścian
podchodzę do drzwi
i zawracam
jutro wyjdę z domu
i poszukam drzewa
które pozwoli mi się objąć

Poza świadomością
Włodzimierzowi Kleszczowi
Wyszedłem z domu
byłem poza świadomością
spotkałem psa
co biegł w nieznane z ludzką kością
kobieta szła ku nocy
z pełną gotowością
gadałem z szalikowcem o Platonie
i z szalonym
przeprowadziłem trzy staruszki
na ich stronę
uspokoiłem męża który bił
nie swoją żonę
wszedłem na dach
na którym były cztery koty
a one zaśpiewały
moje trzy tęsknoty
kruk nocy usiadł
na uschniętym mym ramieniu
ujrzałem świata los
w zapałki twej płomieniu
ujrzałem świtu długie
ostre szpony
ujrzałem jak je wbija
w drzew korony
chciałem się chwycić
skrzydła kruka nocy
lecz on krwią swoją czarną
dłoń mą zbroczył
ujrzałem jak me miasto
z klęczek wstaje
i liże w świetle świtu
swe liszaje
i jak kobiety
powielają w lustrach twarze
i jak zmieniają je
w ruchome makijaże
chciałem powrócić
nie trwać poza świadomością
i ludzkim mięsem stałem się
i ludzką kością

Bestia

Stanowi Borysowi

Słuchaj głosu matki ziemi
już dosyć mówi
już dosyć płacze
słuchaj głosów dzieci ziemi
już dosyć mówią
już dosyć płaczą
to ja
gleba rodząca
karmicie mnie trucizną
to ja
ziarno pszenicy
podajecie mi truciznę
to my
jabłko i gruszka
owoc figowca
grono winogron
karmicie nas trucizną
to my
woda powietrze
liście i trawy
podajecie nam truciznę
to my
ptaki nadmorskie
nie napowietrzne już
konające
w ropie naftowej
przez was wylanej
to ja
wasza ziemia
matka ptaków
matka zwierząt
matka drzew
matka kwiatów
matka ostów
matka ryb
powietrza i wody
matka bestii
mówię
dosyć
słuchaj głosu
matki ziemi
cywilizacjo
słuchaj płaczu
matki ziemi
bestio
to ja
matka ziemia
idę chronić
moje dzieci
to ja
matka ziemia
muszę wydać
wyrok śmierci
na moje dziecko
BESTIĘ
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Teresa Paryna

U

rodziła się w Sośnicy Jarosławskiej w rodzinie przesiedleńców z miejscowości Czyszki
koło Lwowa, mieszka w Przemyślu. Autorka 20
zbiorów wierszy oraz laureatka wielu konkursów poetyckich. Autorka felietonów, opowiadań,
recenzji poetyckich i artykułów prasowych. Należy do rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich.

Janusz Gołda

P

oeta, prozaik, publicysta, autor 14 tomów
poezji (najnowszy, tegoroczny pt. Osobny),
a także opowiadań, nowel, artykułów publicystycznych i krytycznych oraz powieści, m.in.
Trześnia (2005).

Jak siebie
Co słonko widziało

Poezja

Coś ty słonko widziało –
może uśmiech wiosny?
Widziałem setki czołgów,
co śmierć ludziom niosły.
Naloty bombowców,
karabiny, rakiety
wymierzone w bezbronnych:
starców, dzieci, kobiety…
Coś ty słonko widziało
nad Kijowem, Charkowem?
Płacz małej dziewczynki
z niedźwiadkiem pluszowym.
Krwawe łuny pożarów,
oczodoły domów,
zalęknionych ludzi
biegnących do schronów…
Coś ty słonko widziało
w dzisiejszy poranek?
Straszne oczy Putina
zza czarnych firanek.
Dzielnych Ukraińców,
co w te trudne dni
nie szczędzą woli walki
i potu i krwi.
Smutna jest moja rola,
bo z niebiańskich szczytów
muszę świecić tak samo
dla świętych i dla bandytów…
		27 lutego 2022 r.

Kochajmy niewidocznych
nie pozwólmy im wymknąć się
czułości uwięźmy w sobie
z przekonaniem że są
I cóż że nikt cień
szept powiew podobno
jakoby zdaje mi się
kochajmy że są szczęśliwi
(wszyscy) bez udręk i żądz
które niweczą nadzieję
nawet tak skąpą być by być
konieczną jak wzrok dotyk
oddech dany każdemu
z deszczem księżycem słońcem
różniące się między sobą
odmienne i jednocześnie
podobne żeby powiedzieć
miał miałem po swój koniec

Póki kwitnie
Znali się siedem dni
spotykali codziennie
tuliły się do nich lipy
i brzozy ich szepty
strzegły nagich ciał
i jawnych tajemnic
Tkliwy walec miażdży
powoli czas stoi w miejscu
a musi się śpieszyć
zachłanna wyobraźnia
pędzi go przed siebie
dalej niż pogoń wargi
za wargą ciała za ciałem
słodkim doznaniem łodygi
z kwiatem który zakwitł
pyli obficie więdnie
by rozkwitać ponownie

Mieczysław Mularski

U

rodził się 1 stycznia 1935 roku w Gliniku
Dolnym, zmarł 19 kwietnia 2022 r. Samorodny poeta chłopski mieszkał w Dobrzechowie.
Nagrodzony przez rzeszowski oddział ZLP Złotym Piórem za tomik Wszechmocne żyto (1994).
Ponadto autor tomików Kwitnące osty (1984),
Dusza w błękitach (1994), Z ojczystych pól (2004).

***
ugorze ojcowski
przybity drzewami
o żywocie
jesteś mi święty

***
módlcie się
do tych
falujących zbóż
bo to najpiękniejsze
niebo

wszechmocne żyto
i pszenica polna
***
jeżeli ty poezjo
jesteś na tym świecie
to ja tobie wiersz napiszę:
o tym jak trudno jest ufać
zielonym zbożom
i jasnej nocy

Jestem w szpitalu
W dni jest tu dużo słońca
i drzewa są wesołe
Jednakże gdy nadejdzie
noc
w moim sercu na dnie
gwarzą drzewa
i płoną mi oczy
za polami i ojczyzną
Tęsknię tu za szczęśliwą
przyszłością

Majowa wędrówka
O ziemio spokojna
udręczona
upadasz na kolana
i wstajesz
i czule szumisz zielenią
przez które idzie bławatkowa dziewczyna
Ta wiosna to Ojca zmartwychwstanie
Ja tułacz
w te progi zielone
i płaczę

