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Jest autorką trzech zbiorów wierszy. Pierwszy 
tomik Dotknięcia (1997) zawiera jej młodzień-

cze wiersze, w kolejnym Kęsy życia (2004) po-
mieściła w części Od córki wiersze poświęcone 
matce. Najnowszy zbiór zatytułowała Wiersze 
kuchenne (2017). 

Alicja Ungeheuer

*** 
szum i szum i szum i 
przeczytaj to sobie 
jednym tchem 
pokonaj dystans od słowa do dźwięku 

szumi mi szumi mi szumimi
szum nieznanego pochodzenia 
czy to w mózgu 
czy w uchu 
zwariuję 

weźcie ode mnie te dzieci 
obiadu nie będzie 
może ktoś przyjdzie i posprząta 
może znowu ja ale to jutro 

zwykła codzienna cisza 
pierwotnej ziemi 
musiała być błogosławieństwem dla człowieka 
(dlatego ją zepsuł) 

może jutro 
znowu urodzi się cisza 
nad łąką 
(a to było już wcześniej powiedziane) 

*** 
co tu jest tworzywem 
co tu jest kształtem 
i jaka z tego wynika treść 

czy ja wiem

całkiem materialne są obiady 
podane na talerzu z granatową obwódką 
bez wódki 
z listkiem pietruszki i koprem 

no dobra dobra
dla ciebie bez pietruszki i bez kopru 

na stole cerata 
noże widelce łyżki 
solniczka pieprzniczka 
no i żeby nie zapomnieć o maggi 

stoję przy oknie i czekam 
już czekam 
jeszcze na ciebie czekam 

Czerwcowe divertimento

mrok zza firanki na balkonie
jak wyziębiona istota
próbuje schronić się pomiędzy murami

odkąd jedna z lamp nie świeci
a druga ledwie zipie
pojedynczymi przebłyskami wysyła 
zawiły komunikat dla świata

każda noc tańcuje kankana
wedle enigmatycznej choreografii
przesila moje spojrzenie
sporą porcją bezpłatnych emocji

trudniej położyć głowę
przetrzymać kanonadę światła
rozpocząć rejs
ku nieodkrytym dotąd krainom

doścignąć tysiąc zórz
za siedmioma morzami i górami

dotrzeć do portu poranka

Bukolika z wyciętego lasu

w każdym spróchniałym drewnie 
są odgłosy lasu
wycyzelowane takty jego melodii
rodem nie z tej ziemi

nanizane na nitki perfekcji
wiernie oddają zasłyszane dźwięki
które można słuchać bez końca
jak najpiękniejsze perełki

gdy snują się myśli podobne
dziesiątkom pierzastych obłoków
sunących po niebie
ponad milczącą taflą wody

w każdym spróchniałym drewnie
jest szelest igliwia i rozmowy liści 
a bawoły z wyciętego lasu
znów tratują resztki sielskiej iluzji

sprowadzają mit długowieczności
do parteru

Zbigniew Michalski

Poeta, aforysta, redaktor i  animator kultury, 
prezes Mieleckiego Towarzystwa Literac-

kiego. Laureat ogólnopolskich konkursów lite-
rackich. Założyciel i  w  latach 2006–2016 prezes 
Grupy Literackiej „Słowo”. Debiutował tomikiem 
Na pięciolinii życia (2004 i  2019). Wydał także 
tomiki Jeszcze (2009), Schody (2010), Na przekór 
gwiazdom (2016) i Balans bieli i czerni (2018). Do 
2016 r. redagował „Artefakty”, a w 2017 „Dygre-
sje” – mielecki rocznik literacko-kulturalny. 

Spacer po linie

trudno wejść powtórnie
do tej samej rzeki
objuczonym bagażem 
złych wspomnień
w wyświechtany uśmiech 
tchnąć świeżość 
co oczaruje tłumy

aby znaleźć 
swój wewnętrzny szczyt 
trzeba cierpliwie stąpać 
po ziemi i linie nawet tej 
która pręży muskuły
nad bezdenną przepaścią

omijać szerokim łukiem 
zdradliwe przeszkody

wyśrubowane ambicje
podpierać
niebanalnością czynów

tak wyrazistą
że przełamie każdą 
konsternację

doda 
skrzydeł na grani
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Wrota snu

Noc otworzyła wrota snu, 
liście na drzewach szemrzą sennie. 
Ja korzystając z sennych dróg 
zmierzam do wielkich snu tajemnic. 

Rosa obmywa bose stopy, 
jej chłód łagodzi serca drżenie, 
wysoko płynie nieba stropem 
niespotykane zauroczenie. 

Widzę, jak matka przed obrazem 
stara się z Bogiem dobić targu. 
Ma przerażony wyraz twarzy, 
jakby zbudziła się z letargu. 

I krzyk puszczyka słyszę w ciszy, 
co wedle wierzeń wieści grozę, 
chrobot ukrytej w stropie myszy – 
bardzo aktywnej o tej porze. 

Moja nadzieja sennie ziewa, 
w sercu już nie ten ogień płonie, 
ptak wzlotów dawno przestał śpiewać, 
tylko czas nieustannie goni. 

   lipiec 2018 

Czesław Piotr Kondraciuk Dawida Ryll

Dariusz Drómla

Przyjęty do Związku Litera-
tów Polskich w 1992 r. Autor 

tomików Kojarzenie snu (1967), 
Kare konie (1971), Przepustka 
do słońca (1990), Nie zamykaj-
cie drzwi (1990), Fraszkostrada 
(1991), Słoneczny koncert (1992), 
Modlitwa ostów (1993), Wybór 
wierszy (1994), Spowiedź (1999), 
Ślady serdeczne (1999), Różańce 
czasu (2003), Lotne ptaki (2015), 
Próba spojrzenia (2017).

Siostra zakonna, michalitka (Przemyśl). Poet-
ka, pisarka, publicystka, polonistka, członkini 

rzeszowskiego oddziału ZLP. Opublikowała zbiory 
wierszy: Małe wędrowanie (1994), Przestrzeń ofiaro-
wana (1995), Bez poziomek (1999), Ścieżki niedalekie 
(2002), Czytanie z księgi lat (2012) oraz powieść Dom 
w cieniu skrzydeł (wyd. I 1998, wyd. II 2008). 

Urodził się w Rzeszowie, mieszka w Zabajce. Pisze od ponad dwu-
dziestu lat zarówno prozę, jak i poezję, lecz swoją twórczość zaczął 

prezentować dopiero stosunkowo niedawno. Swoją poezję zamieszczał  
w prasie lokalnej.

Świecie mój
Świecie mój 
w mrokach pamięci ginący,
gdzie łąk wilgotnych
dominował zapach.
Tam moje ślady
zostały gorące,
które ząb czasu
z powodzeniem zatarł.
Lesie szumiący,
pachnący żywicą,
świetna kryjówko
chłopięcych podchodów...
Tu wsłuchiwałem się
w ptaszęce krzyki –
tu dojrzewała
moja chmurna młodość.
Ciszo kojąca
moje liczne rany,
niech cię nie płoszy
donośny krzyk ptaka,
który przypadkiem
zbudzony nad ranem,
nad mą pamięcią
próbuje zapłakać.

Tam gdzie rosną wiersze 

Tobie się poskarżę 
wierzbo przydrożna 
Może jeszcze ktoś zrobi 
z gałązki piszczałkę 
i wygrasz 
i ten ból ze mnie wyśpiewasz 

Tobie się wyżalę 
sitowiu nad rowem 
może jeszcze ktoś uplecie 
z twoich pędów warkocz 
I pozwolisz go związać 
wstążką moich smutków 

I ugładzisz je we mnie

W Wenecji 

Wtedy się rozeszli 

Z niedowiązanym krawatem 
i niedoczytaną gazetą 
dla zabicia czasu 
bo ten go będzie męczył 
do następnej soboty

Zawiesiła czysty ręcznik 
i przesunęła wskazówki 
by nie obudzić za szybko 
obolałego serca biegnącego 
po moście westchnień 

Może przyśni że wrócił 

noc

i ponownie noc
zostawia mnie samego w ciszy
tykających zegarów
to czas kiedy myśli szukają wypełnienia
pustka zamienia się w deszcz ognia
zapach magii i ziół
płaczu dzieci
uderzeń w okno zabłąkanego wiatru
nie mogę zasnąć
przytłacza mnie cień mego pokoju
słyszę jego szept
czuję jego przyspieszony oddech
jego chłód oplata moje serce
ściany są obserwatorem
mego życia i umierania
są rentgenem mego wnętrza

dźwięk

sieć pajęcza zawisła nad moją twarzą
jej nici przypominały drogę życia
zawiłe poszarpane delikatne 
rozchodziły się we wszystkie strony
podniosłem rękę
i zerwałem kilka pajęczych włókien
zwiędłe leżały na mojej dłoni
zdmuchnąłem je niczym kurz
pojawił się pająk
zsunął się po bladym sznurku
i spojrzał jak w oczy zbrodniarza
wstyd sparaliżował kończyny
kara była uciążliwa
hipnotyzujący dźwięk skrzypiec
muzyki pogrzebowej
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