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Mimo gwaru
Pustka pomiędzy gwarem rozmów,
parującą kawą z mgiełką aromatu,
szklanym zawodzeniem kielichów
z purpurą młodego wina
Płynęły wiersze, rozmowy pomykały 
w górę jak różnobarwne plamki
na obrazach Moneta i Degasa
Całość ludzi i zdarzeń w kolorach
odbijała się od sklepień synagogi
Kiedyś czerń starozakonnych
i szepty modlitw
Pomiędzy łkaniem fletu i złotą nicią
skrzypiec – pary zakochanych
Chagalla, unosiły się pod umownym
niebem
W wypełnieniu przestrzeni 
widziałam pustkę fragmentów,
bezbarwne powietrze, niezapełnione luki
tej energii, aury, które mogą
nie powtórzyć się więcej
Nad bimą synagogi zielony Lewiatan
jak czas, uporczywie pochłaniał 
swój ogon

  30.05.2014

Zdzisława Górska

Poetka, malarka, autorka licznych felie-
tonów i esejów, pomieszczonych m.in. 

w książce Przylądki dobrej nadziei (2010). 
Wydała 6 tomików wierszy: Wieczne źródło 
(1996), Przesiewanie czasu (1999), Po rajskim 
jabłku ziemi idę (2002), Atlantycka huśtaw-
ka (2006), Ojcu Św. Janowi Pawłowi w darze 
(2007), Warto być (2007). Jest członkiem 
ZLP, należy także do Polish American Poets 
Academy w Wellington N.J.

Quid est veritas

Siedzą w za dużych dla dwojga
pokojach z kotarami
bez cienia radości w sobie
na wzór manekinów
nawet bez sztucznego uśmiechu
Uśmiech zapewne boli
Odchylam się nieco w przeszłość
z żalu, że to nie ja
tylko Jane, Gainsbourg i...
Jet’aime...moi non plus
pisana jednak dla Brigitte Bardot
Pocieszające
Toniemy w niewiedzy o sobie
O innych – głębia Rowu Mariańskiego
Po latach odczytujemy pożółkłą
prawdę
Kiedy życie przechodzi za koło
podbiegunowe
Quid is veritas?
In vino?

  17.04.2014

Ur. w 1973 roku w Rze-
szowie. W mieście, 

które jest jej bardzo bliskie, 
ukończyła Państwowe Li-
ceum Muzyczne im. Ka-
rola Szymanowskiego. Jest 
absolwentką romanistyki 
Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Swoje wiersze 
drukowała w „Indeksie”, 
„W górę” oraz „Głosie Rze-
szowa”. W roku 2012 wydała 
w Ad Oculos tomik wier-
szy Niewypowiedziane. Do 
muzyki Krzysztofa Pszony 
napisała tekst zatytułowany 
12 łez. Piosenka wykonywa-
na przez Sylwię Wiśniewską 
swego czasu utrzymywała 
się w czołówce na liście prze-
bojów. Patrycja wystąpiła 
wówczas pod pseudonimem 
Karolina Styczeń. Wiersze 
pisze zarówno po polsku, jak 
i po francusku. 

Patrycja Anna Żbikowska

Tęsknota

Modlę się Panie
o wielką rzekę
która zabierze mnie z Samotności
która zaleje pustą niepamięć
która zatopi szczęście przeszłości

Modlę się Panie
o wielki wicher
który rozwieje burzę Zazdrości
który uniesie moją Niepewność
który uciszy sztormy Próżności

Czy wiele pragnę, czy wiele proszę
słońca i nieba, strumyk radości,
kilka nut jasnych, gwiezdny dzwon głosu
aby wyśpiewać chwilę radości.

Miłość samotna wśród tylu twarzy
miłość wzajemna, choć nieoddana,
strzeliście dumna, wciąż skrycie marzy,
że jeszcze kiedyś będzie kochana.

Diamentowy smutek 

Jest piękny, biały wieczór
Idę sobie sama ulicą 
A z nieba padają diamenty 
I jest mi bardzo smutno, bo 
Idę sama ulicą 
Chociaż z nieba padają diamenty. 

Bez odpowiedzi 

Jak mam powstrzymać perlistą ulewę 
rzeźbiącą smutek w wyrazie mej twarzy? 
Jak mam wypełnić pustkę niepojętą, 
myśli, które tak bardzo chciałyby pomarzyć? 

Jak ustom oddać uśmiech pocałunku? 
Jak zwrócić oczom połysk malachitu? 
Jak mam wyzwolić z koszmarów duszących 
moje sny biedne, zmęczone od krzyku? 

Co rano na twarz kładę blady spokój,
makijażem zamykam sny niewypłakane, 
a w myśli wtłaczam milion prawd o życiu –   
te najsmutniejsze kłamstwa, tak pielęgnowane. 
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Wokół piękno przemawia
 
przyjęte wprost do serca
ogrodem kwitnących róż
nasyca zmysły
 
powietrze unosi spojrzenia
z lotu ptaka szczęściem
nazywa się świat
 
oczami niebieskiej głębi
kieruje moje życie
za niezachodzącym słońcem

Karolina Szyszka

Ur. w 1984 r. w Łań-
cucie, absolwentka 

Studium Policealnego 
w Przeworsku. Zadebiu-
towała w „Wierszówce” 
tygodnika „Angora”. Dru-
kowała wiersze w kwar-
talniku literacko-arty-
stycznym „Metafora”. Jest 
współautorką antologii 
portalu poetyckiego E-
-literaci Wszystkie drogi 
do jednego serca (2013 r.) 
oraz Pod osłoną nocy Be-
tlejemskiej (2013 r.). W br. 
w krakowskiej Miniaturze 
wydany został jej pierwszy 
tomik pt. Przez myśli roz-
kwitające w słowach. Nale-
ży do Koła Poetów Gminy 
Łańcut. 

 

Czym jest szczęście?
 
spokojem pióra w zasobie słów
budzeniem sensu istnienia wierszy
zasięgiem własnej nietykalności
bez końca malowaniem myśli
wypiciem wciąż bliskich emocji
zrozumieniu drugiego spojrzenia
azylem co pozwala przelatywać
dłoniom po niebie jak ptak
sekundami przeżytej radości
w pośpiechu wypitego dnia
uśmiechem gdy trzeba walczyć
o każdy dzień następny
ramieniem na którym zasypiasz
mówiąc kocham

Michał Basamon
Student trzeciego roku technologii che-

micznej na Politechnice Rzeszowskiej. 
Interesuje się pisarstwem, poezją, literatu-
rą i chemią. Działał w Grupie Teatralnej 
„Czerwień” przy filii RDK Staroniwa.

Sensualizm nocy
  Im
ilu z nas zasypia tej nocy bezsennie
słuchając dalekiego skowytu psów
wąchając upajającą woń maciejki
w te noce siedzę spokojnie na ławce wyobraźni
nasycam się gwiezdną ciszą
frunę na sowie dalekich głosów lasu
w te noce krople nie płyną bez wyrazu
tylko strumień cichutko rozbija się na zazieleniałych kamieniach
wiatr szumi leciutkimi chichotami nimf
ilu z nas zasypia tej nocy z tymi samymi myślami
chcąc spotkać się kiedyś na dalekim molo słonecznej przystani
chcąc złączyć pragnienia i żale w jedną wielką zatokę serc
w te noce najtwardsze jabłka upadają pod natłokiem sennych mar
w szybie ukazują się widma czasu
historie stare i przyszłe
w te noce rośniemy cichym śpiewem ptactwa
spragnieni truskawkowej słodyczy spożycia
wpatrzeni we wschodni horyzont nieba czekamy
ilu z nas zasypia tej nocy z pragnieniem
ujrzenia czerwonej łuny miłości
ilu z nas zasypia i budzi się z weselem złączenia
        Rzeszów, 12 czerwca 2013

  *** 
pamiętasz ubiegłe lato płakało krwią
każdego dnia oddawaliśmy sobie to co w nas najlepsze
i karmiliśmy żebracze stada ptaków
deszcz zatrzymywał się szybko na szybach samochodów
rankiem budzili nas pracownicy służb publicznych
rozbijali szkło i plastik na odpady
ktoś strzelał do bezdomnych kotów tak by zabić
w ustach czułem smak palonej kawy

Łukasz Trzebiński
Urodził się 1985 r. w Białej Podlaskiej. Absol-

went Państwowej Szkoły Wyższej na wydzia-
le turystyki. Publicysta, regionalista. Poeta, autor 
tekstów muzycznych,  organizator happeningów 
poetyckich i prowadzący cykliczne spotkania au-
torskie. Laureat ogólnopolskich konkursów lite-
rackich i juror w lokalnych konkursach młodzie-
żowych. Członek Grupy Literycznej Na Krechę. 

kraina wierszem usłana
 
jesień srebrem usiana        
dywany mgieł         
przykryły Połoniny
na wzgórzach
jarzębiny czerwone płoną
 
podziwiać pozwalasz
ze szczytu Tarnicy
słuchać jak szumią pieśni
na łąkach ziołami upajasz
 
przy cerkwi
modlitewne podziękowanie
spojrzenie
pod sklepieniem
dojrzewające wspomnienia
 
leśne dzwonki
kładą cieniem
buki kulą ramiona
język szepcze
jak świt urasta
 
źródło w sercu
w rzędach piszę
o Bieszczadach
nieskończonych

Ur. w 1958 roku w Mar-
kowej koło Łańcuta. 

Ukończył Średnie Studium 
o kierunku społeczno-
-prawnym. Mieszka i pra-
cuje w Rzeszowie. Wydał 
zbiory poezji: idę gdzie 
czeka wiersz (2004), Coś się 
skończyło, coś się zaczyna 
(2006), Wydłużone cienie 
(2013) oraz arkusz poetyc-
ki Byłeś, Jesteś, Będziesz 
(2005). Wiersze publikował 
w prasie krajowej i zagra-
nicznej. Jest współauto-
rem kilkunastu zbiorków 
i almanachów poetyckich, 
wielokrotnie nagradzany 
i wyróżniany w konkur-
sach poetyckich krajowych 
i międzynarodowych. 

11 października z nieokreślonym 
 rokiem w kalendarzu 

6 30 Poniedziałek deszcz płynie 
jak łzy z policzków czarnej Madonny
zamierzam wyjść na ludzi 
ubrany w łachmany jak żebrak 
rzucam ostentacyjnie wzrok na pusty zielony słoiczek 
który stracił zawartość znaków wodnych 

karetki pogotowia są wściekłe tego dnia
jak nadzorcy w Birkenau
przejeżdżają na czerwonym świetle
nie będzie reanimacji ciała 
dźwięk rozsypanego szkła milknie  

Kazimierz 
Balawejder
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