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magazyn
literacki

oeta, krytyk literacki, edytor, fotografik, nauczyciel akademicki
UR, aktywny promotor kultury i sztuki
Podkarpacia. Od 1993 r. redaguje rocznik
„Krajobrazy”. Opublikował monografię
Literacka młodość Rzeszowa 1945–1990
(1990). Zredagował Almanach Jarmarku
Poezji o Laur „Prometeja”. Pejzaż polski
(1991). Wydał książki poetyckie: Na ścieżkach pamięci (2005), Ars longa, vita brevis
(2008), Genius loci (2009), W krainie złotej muzyki. Impresje z Futomy (2010), Orbis pictus (2010), Wiersze z Turcji (2011),
In Arkadia (2011) oraz Witraż z Futomy
(2012). Laureat Złotego Pióra (1992, 2010).
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Poezja

Jadwiga Kupiszewska

Z

wykształcenia biolog, absolwentka UJ, z zamiłowania
malarka, poetka, animatorka kultury.
Zakochana w Rzeszowie. Opublikowała: Wieniec dożynkowy, Jestem Rzeką
(2009) [współautorka], Moja Bernardyńska (2009), W prześwicie wieżowców
(2010), Karnawałowy Olimp (2010), Makagigi (2011), Zostawić dzień (2012).

Garby wieku
Ślady łez

Czas stanął
za pękniętą ścianą
odgrodził stopy
drzwiami
którymi wejść
już nie zdołam
Kruche wspomnienia
zatarły mokre od łez
ślady
Zawiłą ścieżką
podążam dalej
zapachem łąki
błękitnego sadu
który zatrzymał
smak
urodzinowego
tortu

Światło

Na pokryte kurzem
witraże
padł słońca promień
Wędrował Imionami
Świętych
Blaskiem otoczył
Krzyż
rozpostarte ramiona
W alegoriach męki
purpurowa czerwień
spływała kroplami
w konfesjonale
prawdy
Cierpiała
za grzechy

Pochyliła się starość
bez skargi
łzy jednej
Srebrem zapłaciła
za każdy krok
bez laski
Bruzdami przeorała
pamięć
Cofnęła czas
wspomnieniami
Zapytała młodość
czemu śmieje się
ze starości
że koślawo wykrzywiła
obcasy
podparła plecami
garby wieku
bezcielesnej niemocy
Może boi się ciszy
samotności
Chce ocalić przeszłość
Potrzebuje pomocy

Wróżka

Gdy łzy opadną
w otchłani piekieł
wyrocznia zmieni
trefla czarną
kartę
Świt wstanie jasny
z mgieł opadnie
rosa
wysrebrzy blaskiem
testament nadziei
a czerwień kiera
pomaluje
usta

Iluminacja

Rzeźbiarzom ludowym z Futomy

W światło iść i światłem się cieszyć
W zieleni i w słońcu
zobaczyć lśniące wylśnione do granic
prawie białe jabłka
i słodko-gorzkie prawie złote renklody
W światło iść i światem się cieszyć
Muzyką beztroskich cygańskich skrzypków
zatrzymać w sercu okruch tęsknoty
i biel dnia wigilijnego
W światło iść i zmierzchem się cieszyć
Spłynąć na skrzydłach pyzatych aniołów
w zieleń w zakręt w rozdroże
w przepaść w dolinę w słowo
Dłutem wyrzeźbić frasunek Frasobliwych
tkliwość matczynego kołysania
zapach drzewa lasu i losu
W światło iść i światem się cieszyć
		

12.08.2012 r.

Modlitwa		
Święty Walenty, łaskami w Futomie słynący
chorym odejmij udrękę
zakochanym daj miłość i ekstazę
mędrcom przywróć jasność źrenicy
Święty Walenty, łaskami w Futomie słynący
wrażliwym daj moc tworzenia
szarym i pogardzanym daj blask krzewu gorejącego
wysłuchaj oszukanych i odepchniętych
Święty Walenty, łaskami w Futomie słynący
pochyl się nad rozpaczającymi
wysłuchaj ubogich i szukających sprawiedliwości
synogarlicy z gałązką oliwną daj lot szczęśliwy
Święty Walenty, łaskami w Futomie słynący
przywróć ludziom dar sumienia
daj niebiosom błękit prawdziwy i nadzieję
Nie pozwól podpalić świata tego
			

26.08.2012 r.
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Poezja

Jan Tulik

P

oeta, prozaik, eseista, krytyk
literacki, autor słuchowisk
poetyckich i zbiorów wierszy: Zdarzenie w c-durze (Rzeszów 1981), Ocalone
drzewo (1982), Budzenie licha (1985),
Wada pierworodna (1993), Godzina
drogi (2008), Szepty przy Początku
świata (2011), Kaligrafia zdziwienia
(2011), Poezje wybrane (2012) oraz cyklu poetyckiego Suplikacje (2000). Wydał również powieści: Doświadczenie
(1986), Furta (2001), zbiór opowiadań
Gry nieużyteczne (2000), dramat Kontynenty (1998). Za twórczość literacką
tłumaczoną na kilkanaście języków
otrzymał wiele nagród, m.in.: Fundacji
Kultury im. Stanisława Piętaka i im.
Ryszarda Milczewskiego-Bruno.

Poezja

Wacław Turek

r. się w 1947 r. w Krośnie.
Poeta, fotograf, opublikował dotychczas zbiory wierszy: Na czas
przemijania (1982), Jeśli mnie słuchasz
(1996), Czasami skrzypce (1998), Zasiany czas (2000), Wrócę na inny czas
(2000), Zapisane spojrzeniem (2007),
Zanim się zacznie (2012). Wiele wierszy
opublikował w almanachach i czasopismach literackich. Uczestniczył w edycjach Warszawskich Jesieni Poezji,
Maju nad Wilią na Litwie, Spotkaniach
Literackich na Słowacji oraz V Wiośnie
Poetyckiej w Chicago. Otrzymał wiele
nagród i wyróżnień w ogólnopolskich
konkursach literackich.

Galicyjski

Teresie i Edwardowi Serwatkom

Przez wieś rodzinną – ze źdźbłem w oku – idę,
(piasek z mym butem szemrze o powrocie)
cierniowe akacje koronują – widzę –
dom, w którym starzy siedzą przy tęsknocie.
Dalej – łan żyta, wiatr kryształu dłonią
drapuje światło pod sosnowe stopy,
a kleksy wrzosów listki brzozy chronią
przed zbyt bolesnym upadkiem w listopad.
Dalej, gdzie stare przylatują panny
siwieć po stracie nocy i słowików,
tam, gdzie butwieje krzyż z ostatniej wojny,
gdzie wrony musztrują czarny patrol wojska –
to już horyzont szlaban swój zamyka.
Moja naiwna, smutna Mała Polska.

Liryczne muszki

Żal Kovalsky’ego

Wiersze
jak gwiazdy
krążą w przestrzeni

Kovalsky zapala papierosa
i nie myśli
kto wymyślił zapałki

Tylko niekiedy zdarzy się
że przypadkiem
wpadnie komuś w oko
liryczny pyłek

Wsiada do auta
i nie myśli
kto wymyślił drogi

I ten ktoś
dobywa go rogiem chusteczki
jak piekącą muszkę.
Czasem ta muszka
wypływa sama
ze łzą

Zjada szynkę
i nie myśli
czy świnia myśli
Kovalsky myśli o ogniu
o podróżach o zwierzętach
które nie są jego – a żal
a żal

*To*było
* zdarzenie w C-durze
Wcale nie jaśmin
wcale nie słowik wyjaśnił
że ów nokturn to zdarzenie muzyczne
Po prostu wrona
usiadła na maszcie topoli
– czarna flaga
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Zanim się zacznie

Świętych spokój

Niewiele wiem o miejscu
do którego zmierzam
to co mi powiedziano
w wędrówce życia
nie zdążyłem przetłumaczyć
na widzącego siebie w raju

Nie mówiono pacierzy
nie grały organy
złotymi ustami
milczały chóry
tłustych aniołków

Patrząc w zegar wieży Portiusa
nie mam co przyśpieszać
prośby nie wstrzymają
wyzłacanych wskazówek

Kropielnica nabrała
święconej wody w usta
przez witraże
spływały krople wieczności
w ogniu potępieńców

Za to cieszy mnie głębia miasta
i ciepło wieczornych latarni
czuję ten rysunek na duszy
który zabiorę z sobą

Rozmawiałem z ciszą
pustej świątyni
głośniejszą od
dziesięciu przykazań

Zanim się zacznie…
przeliczę gołębie skrzydła
na gzymsach krośnieńskiej starówki
pozbieram co pozostawiłem
w zakamarkach ulic
zostawiając miejsca innym
na przemijanie

Odnajdywania
Tyle mnie było
że nie mogłem się odnaleźć
Wieczność chciałem kupić
Tyle pozostało
że wziąłem się w garść

Jeśli mnie słuchasz
Jeśli mnie słuchasz
nie mów o tym sobie
noc ma coś z nietoperza
Zanim zacznie świtać
opowiedz mi siebie
do syta
zostań boso
na drodze do ogrodu
jednego drzewa

Jesiennie
Cóż nad spadanie liści
kiedy tańczą płomienie lasu
zamykane kluczem żurawi
Leniwe koło czasu
oliwione przymrozkiem
przycicha w zamgleniach

Moje imię zachowaj
do ksiąg wieczystych

Wracają
wydeptane ścieżki
zapisane sepią

Na sześć stron świata
zapiszę to trwanie

Dobrze mieć
jeszcze jedną jesień

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: literatura@rsdruk.pl

