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Poezja

Stanisława Kopiec 

Poezja

Andrzej Moskal

Urodziła się 27 marca 1953 roku 
w Lubeni, gdzie mieszkała 

i tworzyła. Zmarła 2 marca 2012 roku. 
Spoczywa na cmentarzu w Lubeni. 
Jej twórczością zachwycali się m.in. 
Tadeusz Nowak i Józef Baran. Wydała 12 
książek. Debiutowała tomikiem Niebieska 
wieś, za który otrzymała nagrodę im. 
Stanisława Piętaka. Inne jej książki 
poetyckie: Spod znaku Anny, Osty i róże, 
Znak wzruszenia, wybór wierszy Wielki 
wóz, Seans serdeczny, Nie bój się, różo. 
Zajmowała się też twórczością dla dzieci. 
Przedstawione liryki pochodzą z książki 
Niebieski gościniec, która została wydana 
pośmiertnie.Rocznik 1971, urodzony w Stalowej 

Woli. Prozaik, poeta, fotograf. 
Publikował na łamach prasy lokalnej 
i ogólnopolskiej. Wydawnictwa książkowe: 
Próba Generalna (1998), Niebo w kwiatki 
(2002), Świadek (2009), Ona (2010). Teksty 
dla dzieci z książki Niebo w kwiatki 
wykorzystywane są w podręcznikach 
szkolnych i dydaktycznych dla nauczycieli. 
W 2012 roku w Polskim Radiu Rzeszów 
nagrano płytę Bajki niezapominajki, której 
większą część stanowią teksty rymowanek 
dla dzieci ze wspomnianego tomu.

Zimowy las
Zimowy las wzięto 
do szpitala.
Wiatr w nim ledwo dycha
pod narkozą,
drzewa cierpią na choroby
układu krążenia.
Ziemia śpi z termoforem
na brzuchu.
Śnią się jej poronione 
borowiki.
Z zimowym lasem jest źle.
Ordynator słońce
stosuje soplowe kroplówki.
Łanie jak litościwe siostry
miłosierdzia
cicho chodzą na kopytkach –
zmieniają krzakom 
białe opatrunki.
Zimowy las 
liczy płatki śniegu
do odwiedzin.

Psalm 
na cześć człowieka
Jakże potężny i wielki,
przezorny i mądry jest człowiek.
Zwierzęta aż otwierają gęby
z podziwu,
kiedy dolewa oliwy do ognia
albo wkłada kij w mrowisko.

Sprawiedliwy i bogobojny
jest człowiek.
Tak bardzo dotrzymuje wiary 
samemu sobie, że aż zapomina,
co to przykazania.

Dziwne, wielce dziwne,
lecz przy tym wszystkim
prawdziwie pobożny
jest człowiek.
Z rozkoszą służy mamonie,
modli się do sprzętów.

Miłosierny i dobry
jest człowiek.
Unicestwił niejeden byt,
żeby dobrze się w życiu urządzić.
Przeto jego jest potęga i chwała
i panowanie na wieki. Amen. 

Zastaw
w wyrobisku okoliczności
tli się przewlekle moja prowincja

nieliczni mijający się
obawy scedzają we wspomnienia
zwątpienie w formie uroczystej
mamy wyłącznie
na prywatny użytek

jak wszędzie sugestia krajobrazu
jest bez ustanku kompletna
tło przerasta możliwość rozumienia
oczywistość jest tu jedynym wyborem

tylko teraźniejszość jakby nadwrażliwa
na pomoście wiodącym ze świata w bezsenność
stawia się w zastaw czyjąś młodość
wchodząc w następny dzień
jak do lochu

Czasoprzestrzeń
sława zmierzającym
ku przyczynie życia
że gdy ją osiągną
milkną

natomiast my
na co wskazuje
nieomylny
palec okoliczności
domniemamy nieustannie

że jutro lepsze
wczoraj gorsze
teraz dyszy
żądzą mordu

a czas między ludzi
jak w ruletkę wpada
czarne
czerwone

ty

Do dnia
i znowu świt w stopy
ucałować mogę
wymiar wspomnień
o ten kadłub poszerzyć

znów podłoga
pod stopą zaskrzypi
gdy do jutrzni z pokorą
przed ikoną uklęknę

i dopiero wtedy dzień
do życia zdolny
tak jak mnie ojciec uczył
robotą wypełnię
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Raz na wozie
Z ufnością i wiarą
modlisz się do nas, Boże.
Jakbyś odkrył,
że bez człowieka
nie ma sensu życie.

Kryształ Twojego szczęścia
w naszych brudnych rękach.
Los nie do pozazdroszczenia
na tym gwiazd padole.

Twoja fortuna kołem się 
toczy.
Raz na wozie, raz pod wozem,
na którym wieziemy
drzewo na Twój krzyż.

Robaczywy owoc
Zdrowaś Mario…
Czy jesteś zdrowa?
Ja już jestem
do niczego.
Bolą stawy
i słabiutkie serce.

Łaskiś pełna…
Ja też na łasce,
ale łaska łasce
nierówna.

Pan z Tobą…
A ja bez syna.
Oddał mnie 
do domu starców.

Robaczywy owoc
mojego żywota.
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Poezja  

Jadwiga Kupiszewska
Poezja  

Dorota Kwoka

Poezja  

Jowita Kosiba

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), Nie 
rozbieraj tęczy (2013).

Poetka, recytatorka, malarka, animatorka kultury. 
Członkini Związku Literatów Polskich. Opublikowała 

tomiki poezji: Otwieranie róży (2008), Jestem (2008), Na 
skrzydłach wiatru (2009), Za progiem (2010), Zamknięte w 
kufrze (2011), Wodospadem (2013). Współautorka książek: 
Jestem Rzeką (2009) [z Jadwigą Kupiszewską i Adamem 
Jańcem] oraz Zobaczyć Rzeszów i... (2009) [z Bogusławem 
Kotulą]. Ze Stachem Ożogiem nagrała ponad 50 płyt z poezją 
swoją oraz innych osób.

Studentka fi lologii polskiej, mi-
łośniczka literatury, członkini 

Sekcji Twórczości Literackiej Koła 
Polonistów Uniwersytetu Rze-
szowskiego. Krośnianka. W po-
przednim „Wersie” niezamierze-
nie ukazała się podobizna innej 
poetki przy jej wierszach. Prze-
praszamy i naprawiamy ten błąd.

Ostatni liść 
Listopadowy poranek 
pomieszał dym z komina 
bielą mgły szarej 
zasłonił horyzont 
i otulił drzewa 
Drżący liść brzozy 
resztkami lata 
zielenią trzymał 
słoneczne wspomnienia 

Jeszcze niedawno 
był pąkiem srebrzystym 
i zbierał krople 
chłodnej rannej rosy 
samotny żółty 
liść listopadowy 

Kołysany wiatrem 
spakował walizki 
wybierał się w podróż 
jesienną daleko 
Zmokniętą pelerynę 
narzucił na ramiona 
i jak inne liście 
miękko spadł 
pod drzewo

Fatamorgana 
Kukułka 
przywołała twoje dłonie 

Jaskółki 
dawały nadzieję na więcej 

Sowa 
zatrzymała noc 

Gdzie jestem

Chryszczata
We mgle poranka 
noc leniwie żegna 
Chryszczatą 

Pozostawia 
modlący się strumień 

który obmywa z krwi 

Czas 
przykrywa zastygłe ciała 
płacze 
ciszą 
a dorosłe dziś drzewa 
jak żywa historia 
pokazują 
zardzewiałą przeszłość 
wbitą w ich serca

Pejzaż krośnieński

Łagodnieje 
niebo nad Wisłokiem
w nim odbija się 
srebrzysta
dusza miasta.

Pójdę
Słowackiego
pomaluję pastelami
każdą kostkę
Rynku
każdy nerw
napięty
Starca
to już ponad siedem wieków.

Caryńska 
Caryńska siostra 
w zakonie Bieszczadów
W welonie 
z białego puchu 
i habicie 
z nagich drzew 

Jest 
paciorek różańca 
na górskim łańcuchu 

Tarnica
Po drodze na szczyt
wędrujesz golgotą 
z aniołami
Na ramionach krzyża 

Oby nie zabrakło sił 
bieszczadzkim aniołom
z laskami 

Góra 
Na monadnoku 
dotykała śpiącego nieba 

Zrywała do kieszeni 
wszystkie gwiazdy 

W pofałdowane zmarszczki 
wcierała pył kosmosu 
by oprzeć się erozji 
jutra 

Oddycha miarowo
pulsuje Krakowska,
pozdrawia cmentarz
cichy i rozmodlony
poprawię kontury zatarte
pobiegnę aleją
wzdłuż Lubatówki
drzewa pochylą się nisko
zmęczone kolejnym majem.

Zabije dzwon farny
zapłacze
wsłucha się w szum
samochodów
gołębie zapraszają
na bal
pokorni
niemi mieszkańcy
odprowadzają mnie 
do stóp Krzyża.

Akwarelami chlapię
płótno ulic
pejzaż senny
jesienny…

Krosno stoi w oknie
zapala lampę
na kolejną noc

Wisłok zanosi 
Psalmy
do Matki Bożej Murkowej.

Doznania 
Co sprawia radość 
słońce 
żółty kolor 
zielona trawa 
A może dźwięki 
stukot pociągu 
szum strumyka 
śpiew ptaka 

Muzyka 

To są doznania 
sprzężone z sobą 
Zgrane jak nuty 
na pięciolini
Jak wiosna 
lato
jesień i zima
Jak ciepły piec
fotel
Włos siwy


