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Jan Belcik

U

rodził się w 1960 roku w Dukli. Mieszka w Krośnie. Autor
zbiorów wierszy: W cieniu Cergowej (1989), Fotografie (nie) przypadkowe (1995), Incognito (2001),
Inne cienie (2009), Drugi brzeg
(2012). Wiersze publikował także
na łamach pism kulturalnych i regionalnych, w radiu i almanachach
poezji; laureat wielu ogólnopolskich
konkursów literackich.
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Poezja

Jadwiga Kupiszewska
Ciąg dalszy

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).

Przesłanie
Ubieram się
w słowa
kantorowego spektaklu
Wchłaniam wyobraźnię
tamtego czasu
Maszerują cienie
Układają szarą
bezładną
mozaikę
... nadzieję
Wsłuchuję się
w ciszę
skrzypnęły schody
Na scenę wpełzły
umęczone krzyże
rozmyły czernie
Ktoś za florena
sprzedał
Księgę Losów
... wspomnienia
Zadaję pytania
oglądam
rekwizyty
szczątki istnienia
niewidzialnej
drogi
do zmartwychwstania

Pamięć
W małych światach
podwórka
zamknięta
melodia skrzypiec
Na nutach bieli
rodzinnego domu
maluje zapach
paletą KANTORA

W szatach srebrzystych
na skrzydłach
wiatru
wyrusza w wieczność
oprawioną w ramy
i zapisaną
kurtyną
teatru

Garby wieku
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

Nadmiar

Żagle namiotów
przeciekają słońcem

Szukałem Cię
na ulicach Krosna

Głęboki cień trwa
nie tylko we mnie
pomimo że
z odbiorników rozlewa się
charakterystyczna chrypa
Zbigniewa
Gniewkowskiego
bo lato jest po to by
kochać,
marzyć, śnić...

było mi już wszystko
jedno
Kim jesteś

Pod zmierzch
dźwięk gitar
dobiegający z pól
namiotowych
przypomina jedynie
że Solina jest zbyt mała
żeby przepłynąć
w jej falach
– zwykłym kajakiem –
ciąg dalszy
Solina, lipiec 1989

Zawsze jest
Wszystko jest mgłą
i mgła jest wszystkim
bo na początku była mgła
i mgłą stanie się reszta
Mgła o mgle
może wiedzieć
coś bardzo mglistego

Mogłeś
być każdym
i wszystkim
Dzisiaj byłeś chyba
tą bezsensowną ucieczką
przed resztką soboty
Najtrudniej znieść
własny
niczym nieuzasadniony
nadmiar
18.06.2011

Lekcja
Doskonale pamiętam
gdy sięgając do
prapoczątków
dzieliłem się na czworo

Przez pączkowanie
Rozmnażałem się
na dziesiątki nieścisłości
mając świeżo w pamięci
ostatnią lekcję katechety

Jej filozofia
jest zawarta
w niezrozumieniu
i niedopatrzeniu

Podważałem najważniejszą
z teorii – ewolucję
Doskonale pamiętam
ocenę z niekompetencji
i głęboko skrywany
spazm rozpaczy

Co istotne –
że zawsze jest
Na każdy dzień
pogodę
i nastrój

Lekcje hipokryzji
rozpoczynaliśmy dopiero
w następnym roku

A to co jest poza mgłą
– jest mgłą
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M

ieszka w Cholewianej Górze i kończy
właśnie miejscowe gimnazjum. Pojawiła się w gazetkach szkolnych, zadebiutowała
w stalowowolskiej „Sztafecie”, a ostatnio wraz
z trzema koleżankami wydała w Wydawnictwie
Sztafeta zbiorowy tomik poetycki Skrzydeł utulenie. Niedawno zdobyła III nagrodę w Konkursie Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają” w Jeżowem.

Zapomniane muzeum

widzę Twój obraz
gdzieś w muzeum mego serca
na ostatniej z dróg
stary zniszczony
zakurzony
wisi przybity gwoździem
do mojej prawej komory
ukoronowany cierniem bólu
w lewym przedsionku
z litością patrząc
na me kocie oczy
które błagają o miłość
modląc się codziennie do swego Boga
o sen na otarcie kurzu z sumienia
dostaję tylko kolejne piórko
zgubione ze skrzydeł
przez naiwność mojego Anioła
na otarcie łez
zawsze chciałam umrzeć z miłości

Odpowiedź

jak stokrotka kołysana
przez wiosenny wiatr
przy delikatnym tchnieniu motyla
czujesz jak dotykam Twych ust?
jak zegar otwieram swe serce
z bijącą myślą że do niego wejdziesz
słyszysz jak wołam do Ciebie?
jak Anioł Stróż czuwam przy Tobie
w noc i dzień
widzisz jak stoję obok Ciebie?
jak róża posadzona w piaskach pustynnych
spragniona
wody
spójrz widzisz jak bez Ciebie więdnę?

Krawędź snu

schodzę po szczebelkach marzeń
zakurzonych wspomnień
prosto w otchłań snu
cichy krzyk twoich ust
budzi mnie
i jak z półki kurz
bez emocji
lecę w dół
przykryta ciepłem twoich słów
wypływam w głębię twego serca
zmarznięta lękiem chłodnych dni
chwytam podaną dłoń
chcę przytulić cię ostatni raz
boję się że uciekniesz w dal
gdzie nie będzie nas
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Epidemia

zbawieni tańczą w czystości nieba
moje skrzydła są związane
gruby sznur grzechów powoduje piekący ból
wypadają niezbędne pióra
aureola świeci atramentowym blaskiem
żal nie potrafi być doskonały
stróż czeluści czeka
na kolejnego odwróconego anioła
zarażonego wirusem zła

Głodne serce

jestem głodna
burczy mi w sercu
zjem coś wszędzie smakołyki
czekoladowa pralinka rozkoszy
gorzka kostka prawdy
kwaśny plasterek radości
wysuszona pestka dobroci
ostry kawałek szczerości
słony plasterek rozpaczy
ziołowa kromka odpowiedzialności
waniliowe ciastko wrażliwości
nasycę się
poklepię pełne serce
i westchnę szczęśliwie

Moknę

założyłam ulubione kalosze
biegam po kałużach
wszędzie deszcz
z każdą kroplą odczuwam większą pustkę
zawsze trzymałeś mi parasolkę
teraz stoi w kącie
zakurzona
moje włosy mokną
trzęsę się z zimna
zawsze pożyczałeś mi kurtkę
twoje oczy ubarwiały deszczową szarość
plucha bez ciebie jest inna
wrócę do pustego mieszkania
pozostał mi tylko kaloryfer
może on przypomni mi
twoje ciepło

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

