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Poezja
Jakub Pacześniak 

sezony

I. wiosna

kondukt pogrzebowy
zmierza na wiejski
cmentarz na wzgórzu
już wyraźnie zielonym
na przodzie dwie
ciemnofioletowe chorągwie

II. lato

na zmianę
deszcz i słońce
dżdżownice
wiją się na asfalcie

Ur. w  1974r. Wydał ar-
kusz poetycki Ich pięć 

(2000) i  zbiór wierszy Własny ra-
chunek (2001), przetłumaczył na 
język polski m.in. Auteczko Bohu-
mila Hrabala (2003, 2009). Wiersze, 
krótkie prozy i  przekłady publi-
kował w  „Twórczości”, „Dekadzie 
Literackiej”, „Tygodniku Powszech-
nym”, „Rzeczpospolitej”, „Ha!arcie” 
i  „Nowej Okolicy Poetów”. Z  wy-
kształcenia polonista i  bohemista, 
pisze doktorat na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Pracował jako na-
uczyciel literatury i  języka polskie-
go na Uniwersytetach w Ołomuńcu 
i Budapeszcie, obecnie – w Bańskiej 
Bystrzycy.

III. jesień

te suche liście
zebrane w jedno miejsce
już za chwilę
rozrzuci wiatr
po całym trawniku

Z Paniagi sonet niewyśpiewany 
Znów biegnę przez Przejście i brodzę w maju po pas 
Wskazówka Ratusza ma moc rzeźwić i wzruszać 
A furkot gołębi już pył mgielny osusza 
Szelestem zaśpiewa: wszystko co z serca – to z nas 

Dziś bruk na Paniadze śliski od słońca jak szlag 
Obłoki spływają aż po szybach na lady 
Dźwięk struny się niesie od spiżowej gitary – 
To właśnie Nalepa śpiewa z wróblami i gra 

Bo co trzeba sercu nad blask muzyki i słów? 
I jeszcze westchnienie: Grotowski na sceny snach 
Ach! czapki panowie z głów tak jak przy Szopenie 

Chapeau bas! Bo reszta –  cyfry ostre kamienie 
A w duszy jest miejsce na światło planet i gwiazd 
Co dzień od Szajny do spiżu ... po miłość jak z nut 

Poezja
Jan Tulik

Poeta, prozaik, eseista, 
krytyk literacki, autor 

słuchowisk poetyckich i  zbiorów 
wierszy: Zdarzenie w C-durze (Rze-
szów 1981), Ocalone drzewo (1982), 
Budzenie licha (1985), Wada pierwo-
rodna (1993), Godzina drogi (2008) 
oraz cyklu poetyckiego Suplikacje 
(2000). Wydał również powieści: 
Doświadczenie (1986), Furta (2001) 
zbiór jego opowiadań Gry nieuży-
teczne (2000), dramat Kontynenty 
(1998). Poniższy sonet pochodzi ze 
zbiorowej książki poetyckiej  Rze-
szów w  poezji (2010), wyd. przez 
WIMBP w Rzeszowie.

Poezja
Zdzisława Górska

Urodzona w Strzyżowie. Poetka, 
malarka, autorka licznych felieto-

nów i esejów, pomieszczonych m.in. w książce 
Przylądki dobrej nadziei (2010). Wydała to-
miki wierszy – Wieczne źródło, Przesiewanie 
czasu, Po rajskim jabłku ziemi idę, Atlantycka 
huśtawka, Ojcu Św. Janowi Pawłowi w darze, 
Warto być. Laureatka konkursów ogólnopol-
skich i regionalnych. Nagrodzona w  konkur-
sie Kongresu Polonii Amerykańskiej – Passaic 
N.J. USA. Prasa polonijna drukowała jej wier-
sze oraz wywiady z autorką. Jest członkiem 
ZLP od 2002 roku, należy także do Polish 
American Poets Academy w Wellington N.J. 

Wszystko
Wszystko się rodzi, żyje, rozpada, 
umiera
Nawet mocne jak skała kruszeje 
z czasem
Stal w rdzy się rozmywa

Wieczny jest tylko wiatr, choć
ulotny jak NIC
obłoki niedosięgłe, bawiące się
niebem
i może ten jeden uśmiech
niespodziewany

Perfekcyjna ironia,
to co ulotne
wiecznie trwa…

11.17.2009  

Zapomniany pejzaż    
U Pronaszki strzyżowskie drzewa stoją
w gęstwinie fioletów, brązów, zieleni
To jesień na wzgórzach przebarwia
życiowe plany
Obrazy powstają w kolorach zorzy 
a dawne „gruszki z fajką” pachną tęsknotą
i dziś
To było jeszcze przed
Jeszcze pełni nadziei i fruwających marzeń
W zielonym domku za firanką
na werandzie pachniała kawa
Portrety żony uśmiechały się do siebie…
Wzgórza nieruchome, wszystkowiedzące,
nadsłuchiwały jutra malachitem traw
A oni tacy młodzi
w fularach, żorżetach, 
kapeluszach z woalką,
na spacerach
w urokliwym Strzyżowie
A oni z nadzieją na krakowskie jutro,
na pojutrze
z pejzażami niesionymi w oczach,
na płótnach…
To wrzesień zbyt upalny i czysty

… jeden, drugi wybuch rozerwał
pejzaż i nadzieje
Zachwiały się wzgórza 
Dreszcz przeszył
ludzi i drzewa
na lata niepewne

7.01.2011

Zbigniew Pronaszko 
(1885-1958) - wybitny 
malarz ,profesor 
ASP w Krakowie, 
bywał przed wojną 
w Strzyżowie, gdzie 
powstało wiele Jego 
prac.

IV. zima

wycinka drzew
będzie sporo długich desek
gałęzie już płoną
grzejąc ręce drwali
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Imię
koloru oczu
nigdy jeszcze
nie byłem pewien

choć stałem blisko
zawsze zapominałem
ich zapytać

zwykle były
przymrużone jakby
długo przez
kogoś płakały

czerń włosów i źrenic
głęboka
ale nie głębsza od
spojrzenia które
choć ukoi
spokoju nie daje

ta sama czerń każe
nocy gwieździstej
chować się w blasku dnia

rysy delikatnie ale
stanowczo
wymuszające pewność
o boskości

wiem
co mi powiedziały
jej oczy
cichym jak szept
błyskiem …

wyjawiły swoje imię

Debiut. Poezja
Dawid Król

Urodzony w 1993 r. Miesz-
ka w  Nowym Dzikowie 

w powiecie lubaczowskim. Obecnie 
uczy się w V LO im. K. K. Baczyń-
skiego w  Rzeszowie. Poezją zainte-
resował  się stosunkowo niedawno, 
choć  przygodę z nią zaczął jeszcze 
przed ukończeniem gimnazjum. 
Oprócz literatury interesuje go tury-
styka, psychologia, amatorska foto-
grafia, muzyka (nie tylko klasyczna, 
ale i wojskowa oraz ludowa).

Znam tę chwilę
Już w pierwszych blaskach dnia,
gdy otwieram oczy powoli, moja miła
tak, jesteś ze mną, serce cię zna
przyznam szczerze, znajoma chwila.

Nawet kiedy ku słońcu w zenicie
wiatr latawiec twój, niesie jakby w darze
zerwaną żyłką, jakby wrócone życie,
my zostajemy na ziemi, o tej chwili marzę.

To w letnie popołudnie deszczowe,
gdy zamiast schronić się na godzinę
jak dziecko, kroplom nadstawiasz głowę
kochana, znam skądś tę chwilę.

Wieczorem, kiedy znużonych dniem
sen nasz spokój błogi nasili,
wtulony w pierś, serce twoje słyszę.
Moja droga – byłem już w tej chwili.

Gdziekolwiek jestem – tam i ty.
Każdego dnia budzę się przy tobie.
Chwile te piękne, prawie jak sny.
Każda ta chwila – powstała w głowie.

Ustawa o szczęściu
z motylich skrzydeł nakazano
cieszyć się trzepotu
w sieci uśmiechu łapać
śmiejącym się serem karmić

w spokoju objadać
wszystkie gałęzie nieskończoności
z ogryzkami życia obcować
pestki przełykać jak tabletki na sen

na zdrowie przytulać
puszyste liście pokrzywy
pieścić jej kolana w bólu 
i śpiewać odę do radości

u szczytu euforii
wbijać zwycięską chorągiewkę
trwać tak w nieschodzeniu 
z wysoko położonych kącików ust

z ziarenka endorfin 
odrodzić się w świetle księżyca
ciałom niebieskim wróżyć
gwieździstą przyszłość

Debiut. Poezja
Małgorzata Szwaja

Jego oddech
uciekając przed Bogiem
gubimy sny o szczęściu
kryjemy zło w najdalszych zakamarkach serc
stwarzając strach niemożność spełnienia
ukrytych pominiętych marzeń
sumienie zapomniane
oszukane przez wstyd
głuchą ciszą podpisuje pakt z ciemnością
sprzedaje wyobraźnię dla trzydziestu srebrników
sprawdzone iluzje ochronią
znajome złudzenia wpoją ufność
że gwiazdy iskrzą dla błędnych rycerzy
czekających królewien i dzieci
nie dla nas
lecz jest Ktoś kto zawsze pamięta
że nigdy nie jesteśmy sami ze sobą
płomień życia który się w nas tli
jest Jego oddechem

Poezja
Karolina Szewczyk

Uczennica Liceum Ogólnokształcącego w  Jeżo-
wem. Mieszka w   Zalesiu. Dwa razy z  rzędu 

uzyskała wyróżnienie Międzynarodowych Spotkań Po-
etów „Wrzeciono” w Nowej Sarzynie i również dwukrotnie 
została laureatką Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości 
Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończo-
ności” w Warszawie.

Astmatyczna miłość
Zepsute zabawki 
nasze ciałka z plasteliny 
nie chcą się skleić 
 
A może po prostu  
to nie z twojego żebra  
mnie stworzono 
i to nie ty chronisz moje serce 
i płuca? 
 
Dlatego uczucie ulotniło się 
przez dziury w narządzie 
a astma dusi moją miłość 
do Ciebie 
 
Ty i ja 
astmatyczna miłość 
ty – moje powietrze 
ja – nikt 
a ciebie nie ma 

Nieobecna obcość
pusty pokój nie potrafi zasnąć w moim sercu 
dywan przetarty na twoich wzlotach i upadkach 
kurzy się w samotności 
roztocza opuszczenia duszą mój oddech 
 
nie czuję cię w wydychanym szczęściu 
 
i nagle 
jak lekka mżawka zwilżasz otępienie 
oplatając mnie otoczką bezpieczeństwa 
 
włosy wirują w świadomości zakochania 
palce odciskają na tuszu indywidualności  
linie żyć i przeżyć 
 
o pełni uczuć wyjemy do gwiazd

Ma 17 lat i  jest uczennicą 
klasy pierwszej V LO 

im. Jana Zamoyskiego w  Dąbrowie 
Górniczej. Urodziła się w  Miecho-
wie i mieszka w Charsznicy. Publi-
kowane  utwory były nagrodzone 
w  ogólnopolskim konkursie „Bez 
Granic” pierwszym miejscem w kat. 
uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych. Publikowała już na portalu li-
terackim Wspieramy Polską Młodą 
Twórczość. Uwielbia czytać książki, 
a  szczególnie Rafała Kosika, Ewy 
Barańskiej i  Jane Austen. Inspiracji 
szuka również w muzyce.


