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Teresa Czarna

D

ebiutowaáa w „Wersie” w listopadzie ub.
roku. Mieszka w Rzeszowie i tutaj speánia
swoje marzenia: – JeĞli wyjdĊ zza rogu i zrobiĊ
Ci zdjĊcie, nie gniewaj siĊ na mnie – uprzedza
Teresa. – Fotograa to jedno z moich pytaĔ
i poszukiwaĔ. Dlaczego nie? Podobnie jak dobra ksiąĪka na deszczowy wieczór, spokojna
muzyka i odkrywanie nowych miejsc. WierzĊ, Īe kiedyĞ to ja, jako przyszáa dziennikarka, bĊdĊ miaáa okazjĊ napisaü w gazecie o osiemnastoletniej dziewczynie. Tymczasem rozkrĊcam
komputery i uczĊ siĊ w Zespole Szkóá Elektronicznych w Rzeszowie.

Trzy lata póĮniej

Najdalsza podróİ

Cienie

mamy dwóch ludzi
ale brakło rumieńców

nie wyleją wosku
i nie sparzą się ogniem

ktoś dziś odszedł i nie wraca
nie wiadomo dlaczego

jeszcze nie byłeś tak daleko
skoro nie stawiałeś kroków
po raz drugi
wysoko
albo blisko

ktoś zapomniał
nie doczytał książki
ktoś czeka
i czeka

powieki nie są już tylko zasłoną
przez którą widzisz
za szybą
świat podeptanych cieni

co nam po dwóch różach
i jednej miłość
prawdziwej

tam nie ma podziału
na umarłych i żywych
nikt nie czeka
na czarną godzinę

co nam po radości i smutku
bez siebie
nawzajem

na twarzach wspólnych
bez grymasów
i pomarszczonych czół
śmieją się bez okrzyków
i tylko z profilu
nie będą przeklinać tej godziny
nie zobaczą cudzych zdarzeń
nie usłyszą
będą tylko czekać
i uciekać
kiedy ucieknę

tam słońce zapala lampy i świece
i nie gaśnie

znowu ktoś spakował walizkę
i nie wyjechał
ktoś napisał list
i nie wysłał

zawsze chodzą parami
płaczą
kiedy ja

ale nie mów o tym nikomu
kiedy urodzisz się
na nowo

one jedne
nie odwrócą się plecami

ktoś jeszcze zapyta
skąd jesteś
i o której godzinie
ostatniej
przewracałeś się z boku na bok

trzy lata później
słowa zatrzymane w gardle
milczą jednakowo
kiedy wystarczyło kupić bilet
znaczek
czy zapukać do drzwi

a ty
przypomnisz sobie o niebieskich oczach
i o czerwonym świetle
i o wszystkich
którzy nie są jeszcze szczęśliwi

i uklęknąć

kiedy odchodzą
zawsze wracają
takie same
zamyślone
ciemne

Poezja

Bartosz Pasterski
Dom pod Syrenami

U

rodzony w 1991 roku.
Absolwent II Liceum
Ogólnoksztaácącego im. pák
Leopolda Lisa-Kuli. Wiersze
publikowaá w almanachu DziĞ
bĊdĊ poetą (2007), Sáowami
namalowaü Īycie (2004) oraz
w „Nowinach”. Interesuje siĊ
poezją, literaturą i historią.

***
Znowu lato
Słońce zmieniło się w kulę żaru
Liście pęcznieją zielenią
Kwiaty pachną imionami
Szukam cienia oślepiony blaskiem
Czy jest takie miejsce
W którym można schronić się
Jak w tarczy złotego dnia
Co przyniesie to lato
Oprócz skwaru burz
I spienionych powodzi

W każdy wieczór pod kopułą lata
Stąpając brukiem Marszałkowskiej
Słyszę miękkie tony Chopina
Z otwartych okien przy rogu Piusa
Kamienica ugina się pod falami dźwięków
Kolumny tańczą a lew na portalu
Przymyka uważne oczy
Na chodniku kosze owoców i warzyw
O barwach sierpniowego słońca
Kamienica jak okręt Odysa
W podmuchach eolskiego wiatru
I słodkiego głosu Syren.
I

Poezja

Paulina Kamyk
U

r. 10 maja 1992 roku w Rzeszowie. Uczennica II
Liceum Ogólnoksztaácącego im. pák. Leopolda Lisa
-Kuli w Rzeszowie. OsiągniĊcia: III miejsce w Szkolnym Sejmiku Literackim organizowanym przez MiĊdzyszkolne Koáo
Literackie i II LO w Rzeszowie; wyróĪnienie w 11. Ogólnopolskiej Biesiadzie Poetyckiej ’Rzeszów 2009. Debiutowaáa
w lutowym „Wersie”.

Macierzyęstwo o niejednym obliczu
Ani K. z Pruchnika.
Dziękuję za świadectwo
Tylko jak wytłumaczyć tej chłonnej
Na uproszczony świat gąbce, że
Matka obdarzona brakiem rąk to cud?

Prawdą jest szacunek
Wobec matczynych dłoni
Otartych od pracy,
Prawdą jest też i to:

Uczłowieczony pomnik godności,
Nieustająca formacja w miłości,
Co zadaje kłam sztucznej kolorystyce
Medialnej fantasmagorii zaszklonych
dwuznaczności,
Oczarowując siłą cichej rzeczywistości i
ucierając nos
Wrzeszczącej hołocie pro – śmierci.

Wyhaftować stopami świat,
Podnieść nimi dziecko
Niczym glorię życia
I nie uginać szyi
Pod naporem szemrzącej
Z litością opinii.

Od wolnoĤci w nas,
po wspólnĈ
Wpatrzeni w daleki horyzont,
Nieść chcemy sztandary wolności,
A tu kroku nie uczyniwszy,
Już niesiemy na noszach
Złamane hasła z pustą otchłanią
Po lewej stronie piersi.
Wpatrzeni w jedną gwiazdkę,
Ślepi na jęki osmolonego sumienia,
Wznosimy toasty po dziesiątej kądzieli
Znosimy konwenanse ślubów bez miłości,
Gwoździem pieniądza podbitą pychę,
Co w drugim widzi hienę, a nie Bożą gołębicę.
Raz wetknąwszy flagę na szczycie,
Zapuszczamy na nim korzenie,
Zamykamy błogo oczęta,
Ręce bezczynnie krzyżując na piersi,
A chorągiewka zaczyna czołem
Bić pokłony wichrowi,
Co za kark chwyciwszy,
Ściąga do lochów podziemia.
Dziwimy się, czemu.
Wychodź z egipskiego duszy ucisku,
Co dzień nową zaparzywszy kawę.
Mocno trzymaj flagę życia,
Pilnując, by jak kameleon,
Nie zmieniła koloru.
Dbaj o prywatny emblemat.

Poezja

Nina Opic
R

zeszowianka, psychoterapeutka, wykáadowca w studium policealnym i na kilku rzeszowskich uczelniach. Pisze od dziecka. Ma na swym koncie
szereg publikacji prasowych oraz kilka wydanych ksiąĪek dla dorosáych, jak równieĪ dla dzieci. Wiele jej wierszy zdobyáo ogólnopolskie wyróĪnienia i nagrody.

Kasztany Chopina
Kiedy
przekroczyliśmy
drzwi dworku
kasztan spadł nam
pod nogi,
potem
drugi i trzeci
grając
głośne akordy serca.
Etiudowe
dzikie wino przytuliło
białe ściany zamyślenia,
gdzie
wiatr nad kominem
grał
jesienne
Concerto grosso,
a
II

brązowe kasztany
tuliły się
do naszych dłoni
jak
skrywane marzenia
przy
otwartej klawiaturze życia...

We Ĥnie
Byliśmy tak blisko,
tańcząc
wśród chmur i drzew,
a nasze
spłoszone spotkaniem dłonie
spinały obudzone zmysły
i nieodgadnione marzenia.
Byliśmy tacy szczęśliwi
We śnie moich marzeń...

Bieszczadzkie
cerkiewki
Przygarbione babuleńki
w chustach z ciemnych gontów,
zasłuchane
w ciszę swoich wspomnień
otwierają
senne wrota ciekawskim wędrowcom
i
przecierają patynowym chłodem
rozbiegane oczy.
Pogubiły babuleńki
błyskotki swych dziejów,
a
a w ich trelach
zachrypniętych dzwonnic
wiatr z biesami hula.
I cerkiewki starczym głosem
nadal smętnie skrzypią:
„ Hospody pomyłuj! Hospody pomyłuj!
Hospody pooomyyłuj!”

WERS

nr 30, czerwiec 2010

Poezja

Dorota Kwoka
P

oetka, recytatorka, malarka,,
animatorka kultury. Opubliko-waáa: Otwieranie róĪy, Jestem, Na
a
skrzydáach wiatru, Za progiem, Je-stem Rzeką (wspóáautorka), Zoba-czyü Rzeszów i ... (wspóáautorka).

D

la wierszy Doroty Kwokii
pomieszczonych w najnow-szym zbiorze poetyckim Za pro-giem (2010), z którego pochodzą publikowane wiersze, „preteks-tem twórczym” – jak podkreĞlone jest w zapisie na wewnĊtrznejj
stronie tytuáowej – jest postaü Stacha OĪoga, artysty wielowy-miarowego, laureata ogólnopolskich konkursów poetyckich, recy-h
tatorskich i teatralnych, animatora i dokumentalisty artystycznych
zdarzeĔ, poety (opublikowaá m.in. ksiąĪkĊ ImiĊ z wczoraj), krytykaa
literackiego, wykáadowcy w Instytucie Filologii Polskiej w Uni-wersytecie Rzeszowskim, rzeĨbiarza i malarza. ZdjĊcia Stacha,,
które są integralną czĊĞcią tomiku Doroty, wykonaá Adam Janiec
(w Parku Etnogracznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Ów polonista z wyksztaácenia i zawodu, a z zamiáowania fotograk i animator kultury, jest takĪe wspóáautorem (fotograa wáaĞnie) ksiąĪki Doroty Kwoki i Jadwigi Kupiszewskiej Jestem Rzeką.

Kornik
Najpierw gwar
w zapachu bochn6w chleba
Potem cisza
przeplatana
aarchaiczną mową korników
które pożarły
nie tylko mą arkadię
T
Teraz
noc
nie jest już ta sama
Pełzam jak ten kornik
dawno wyżłobionymi tunelami
szukając drogi do jutra
Dobrze że choć wytarty próg
zaprasza do wczoraj

Za progiem
Z
P
Pusta
sień
zzydelek
wykrzywiony przemijaniem
w
sszarość
I gdzieś w oddali
nadzieja na zardzewiały skobel
n
Może ktoś usłyszy moje pukanie
M
D przed progiem
Dziś
pozostawiam milczenie
p
i krople soli z wczoraj
na resztkach rdzy
n

Twarze
Idąc ku tobie
twarze bez twarzy mijam
Nie chciałabym
obaczyć zmarszczek nienawiści
mimicznego grymasu ironii
kupujących w szmateksie za bezcen
wiecznego odpoczywania całun
Ślepcy
nie widzący już nawet swojej twarzy

Wiatrak
W
D
Dziwię
się wiatraku
żże jeszcze
cchce ci się skomleć o ruch
JJedynie kryją się w tobie
Je
jąkające wiatry
jją
A ty
p
powoli zapominasz
zapach tamtej mąki
zza
b
bo na deskach
trzeszczącej podłogi
ttr
nie ma już nawet
n
zzw
zwietrzałego jej pyłu
TTeraz jesteś tylko wiatrakiem
Te
bez ziaren życia
b
Rekwizytem w skansenie pamięci
R

Drzewo
D
S
Słucham
cię drzewo
Mów
M
przecież jesteś starsze
p
od moich myśli
o
S
Słucham
cię drzewo
SSłucham zapachem żywicy
kktórą balsamuję linie życia
M
Mów
przecież słucham
p
gładząc szorstkość
g
ttwej skóry
M
Milczysz
jjak ludzie kt6rzy przechodząc
nie widzą drzewa
n
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Proza. Debiut

Michaã Basamon
U

czeĔ II LO w Rzeszowie. UkoĔczyá pierwszą klasĊ.
– InteresujĊ siĊ czytaniem ksiąĪek: kryminalnych, fantastycznych i obyczajowych, jak równieĪ chemią. W przyszáoĞci
chciaáby studiowaü na kierunku związanym z tą dziedziną nauki. – Moim hobby jest pisanie prozy. Obecnie opowiadaĔ, ale
mam nadziejĊ, Īe kiedyĞ napiszĊ powieĞü – mówi Michaá.

CIEKAWE PRZYPADKI ģMIERCI
Wstčp
Pewnego dnia sprzysięgły się ze sobą cztery rzeczy, by utworzyć niezbyt ciekawą osobistość,
nieoczekiwaną przez nikogo. Mianowicie: Śmierć.
Pierwszą z tych rzeczy był czarny płaszcz marki „Bądź piękna inaczej”, rozmiar XL, z zaznaczeniem:
„Dla osób z tendencją do tycia”, zrobiony w całości z włókien kolagenowych, by zapewnić większą
elastyczność.
Drugim elementem był dym z ogniska o niezidentyfikowanym składzie, który miał za zadanie
tworzyć mroczną mgłę wokół postaci Śmierci.
Trzecia rzecz to gumowe kości marki „Ugryź mnie”, których funkcją była budowa szkieletu oraz
zapewnienie elastyczności ciała dla zabezpieczenia przed urazami mechanicznymi.
Zaś ostatni element to kosa firmy „Zatnij się” (najlepszej firmy dla osób o niskim ilorazie
inteligencji), której ostrze wykonane jest ze stali rdzewnej, a kij z drzewa w całości spróchniałego.
Producenci kosy życzą z całego serca zacięcia się.
Kiedy Śmierć powstała, wkrótce zaczęła odwiedzać różne osoby, które niezbyt chętnie ją
przyjmowały.
Oto kilka z jej przygód.

Herbatka u dziadka
Na dworze powoli robiło się ciemno. Dzień
dobiegał końca. Ostatnie promienie słońca
padły na liczne okna dwóch ustawionych obok
siebie wieżowców, żegnając się jak co dzień
z pomieszczeniami.
Kiedy słońce całkiem zaszło, zza rogu
jednego z bloków wyłoniła się postać w czarnej
pelerynie z kapturem. Minęła pierwszy
wieżowiec i weszła do trzeciej klatki schodowej
drugiego. Zaczęła szybko wchodzić do góry.
Na balkonie, w mieszkaniu na siódmym
piętrze, siedział szczupły, niski staruszek
o zupełnie siwych, rzadkich włosach. Podziwiał
zachodzące słońce. Uwielbiał to robić. Od czasu
do czasu kaszlał, ale nie przejmował się tym.
Był osobą, która nie zwraca uwagi na takie
drobnostki. Cieszył się życiem.
Siedział tak i patrzył przez kilka minut,
dopóki słońce zupełnie nie znikło za linią
horyzontu. Później wstał i wrócił do mieszkania.
Udał się w stronę kuchni, by przygotować
sobie coś na kolację. W połowie drogi musiał
się jednak zatrzymać, bo usłyszał dzwonek
do drzwi. „Kto to może być? Chyba nie ten
bachor?”, myślał, otwierając drzwi. Kiedy ujrzał
niespodziewanego gościa, cofnął się dwa kroki.
W drzwiach stała postać w ciemnej
pelerynie, która miała trupio bladą twarz. To
była Śmierć.
– To znowu ty? – spytał przerażonym
głosem staruszek.
– A kogo się spodziewałeś? Ciotki Krystyny?
– odparła z ironią Śmierć.
Dziadek pokręcił głową.

– Nie, tak właściwie to spodziewałem się
takiego bachora spod czternastki – rzekł. – Nie
wiem czy kojarzysz. W każdym razie myślałem, że
znowu przyszedł sępić ode mnie kasę na krążek
do hokeja. Ma chyba jakąś manię na tym punkcie.
Codziennie tu przychodzi, zdarza się, że nawet
kilka razy.
Śmierć chwilę się zastanowiła, po czym
powiedziała:
– Chyba go znam… – Tu podniosła prawą
rękę, w której trzymała sierp.
– A dlaczego nie masz kosy? – wykrzyknął
staruszek.
Śmierć westchnęła.
– Właśnie do tego zmierzam – rzekła.
– Kiedy ostatnim razem wychodziłam od ciebie,
podszedł do mnie ten bachor, zagadał i zawalił
kosę, myśląc, że to kij do hokeja. Przynajmniej tak
mi się wydaje, bo uciekając, darł się: „Zdobyłem
kij do hokeja! Zdobyłem kij do hokeja!”. No
i musiałam zainwestować w tani sierp, bo na kosę
mnie nie stać. Cóż… No… ale wracając do naszej
dzisiejszej sprawy, wpuścisz mnie?
– A po co przyszłaś?
– Na herbatkę.
– Naprawdę?
– Nie!... Przyszłam po ciebie.
Dziadek lekko się przeraził.
– W takim razie cię nie wpuszczę! – rzekł
stanowczo.
Śmierć zaśmiała się ironicznie.
– E tam. Drobnostka. Jak ty mnie nie
wpuścisz, to sama się wpuszczę.
– No dobra, wejdź – staruszek ustąpił.

Poprowadził Śmierć do swojej kuchni
i posadził ją na jednym z dwóch stojących
przy stole krzeseł. Sam napełnił czajnik wodą
i postawił go na gazie. Następnie usiadł na
drugim krześle, położył łokcie na stole i spuścił
wzrok.
– Już na mnie czas?... – spytał cichutko.
– Czas na ciebie, to był już kilka lat
temu, ale jakoś zawsze udało ci się uniknąć
konieczności…
– Więc może i teraz mi się uda?...
Woda w czajniku się zagotowała. Staruszek
niechętnie wstał i przygotował dwie szklanki
herbaty. Jedną postawił przed Śmiercią.
Z drugiej zaczął pić.
– Chcesz cytryny? – spytał nagle Śmierć.
Śmierć pokręciła głową.
– Wybacz, mam uczulenie na cytrusy.
Herbatę wypili w milczeniu.
– To co, będziesz się zbierać? – spytał
dziadek, wstając od stołu. Chciał, by Śmierć jak
najszybciej poszła.
– No dobra, dzisiaj ci się upiekło. Jak
w piekarniku. Nawet nie ma zakalca. To do
zobaczenia!
Staruszek odparł:
– Do… – tu przerwał, czekając aż za
Śmiercią zamkną się głucho drzwi, po czym
dokończył: – …nie zobaczenia.
Śmierć zeszła na dół, rozmyślając
o rozmowie ze staruszkiem.
Nagle, już na dworze, ktoś na nią wpadł.
– Co jest?... – spytała nieco zdziwiona
i zarazem zdenerwowana. Spojrzała na osobę,
która na nią wpadła. Podnosiła się z ziemi,
jęcząc. W tej osobie, mimo iż było ciemno,
Śmierć rozpoznała chłopca, który ukradł jej
kosę. – Ty!... – wrzasnęła.
– Przepraszam panią – odparł chłopiec. – Ja
nie chciałem. Nie widziałem pani.
– Nie przepraszaj mnie za to, bo się nie
gniewam! Tylko oddaj mi moją kosę!!!
– Pani kosę? Ehe?... – zdziwił się chłopiec.
– A my się w ogóle znamy?
– Jasne, że tak. Już nie pamiętasz dnia,
w którym zdobyłeś, swój wymarzony kij do
hokeja!? – Słowo „kij” Śmierć wypowiedziała ze
szczególnie wielką złośliwością.
– A! To pani!
– Nagłe olśnienie?
– Można tak powiedzieć… – odparł
chłopiec. Nagle zmienił ton, jakby coś mu
wpadło do głowy. – Więc pani jest Śmiercią,
tak?
– No, tak. A czemu pytasz?
– Bo chciałbym dostać autograf. W szkole
koledzy oniemieliby z wrażenia. Pójdę pani na
kompromis: dostanę autograf, to pani dostanie
z powrotem swoją kosę. Zgoda?
– Niech ci będzie…
Śmierć zabrała się za pisanie autografu
na jakiejś starej nadpalonej karteczce, którą
znalazła w kieszeni swojego płaszcza. Kiedy
skończyła, rzekła:
– Proszę! – I wyciągnęła rękę, by podać
świstek papieru chłopakowi. Ale jego już nie
było. Kiedy Śmierć to pojęła, wrzasnęła:
– Kurczę! Dlaczego ja tak często daję się
nabrać!?
I oddaliła się zła na samą siebie.

Utwory prosimy nadsyłać do redakcji pocztą elektroniczną: literatura@rsdruk.pl oraz w tradycyjnej formie pod adres: 35-082 Rzeszów, ul. Podgórska 4.
www.naszdom.rzeszow.pl
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