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Jolanta Stelmasiak*

WIERSZE
poniedziałek
deszcz
mijam krowy
wiezione na rze
Dziennik Ustaw
Nr 70
dokładnie precyzuje
rodzaj
pisanej im mierci
przekle stwo zapisania
rz dzi
nie tylko
naszym losem
19 maja 2004 r.

*

Jolanta Stelmasiak jest poetk ; publikowała swoje wiersze w „Tygodniku
Sieradzkim Echo", „Nad Wart ”, „Raporcie", „Radostowej", „Suplemencie",
„Akancie", „Tyglu Kultury", „Poezji Dzisiaj", „Własnym Głosem", „Ulotnej
Przestrzeni" oraz w almanachach pokonkursowych. Jest laureatk wielu
konkursów poetyckich (m. in. Haliny Po wiatowskiej w Cz stochowie 1999 r.).
W 1998 r. ukazał si jej debiutancki tomik pt.: „Wiersze" wydany przez
Towarzystwo Przyjaciół Szadku. wielu konkursów poetyckich. Urodziła si
w 1967 r. Uko czyła Pa stwowe Liceum sztuk Plastycznych w Zdu skiej Woli
i policealne Studium Ekonomiczne w Sochaczewie. Pracuje jako ksi gowa.
Mieszka we wsi Grzybów.
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Jolanta Stelmasiak

w rozgrzanym powietrzu
słodko
pachnie asfalt
lepki i g sty
przypomina krew
cofam r k –
chciałam kupi niecierpki
oszuka cza ich czerwie
kupi sobie gazet
tak słodko pachnie asfalt
i…
19 maja 2004 r.
Listopad III
czerwie mro nego poranka
depcz c nagie gał zie
leciutko przechodzi w ró
samotne gawrony
głosz sw czarn jutrzni
nad okradzionym ko ciołem
lad cmentarnego błota
ju zasechł na ołtarzu
dnia wi cej nic nie zdziwi
i nikt nie słyszy krzyku
listopad 2002 r.

Wiersze
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Tao mierci
1.
jest tak blisko
na wyci gni cie r ki
na skinienie
w nocy
ni mi si
spadaj ce gwiazdy
2.
ta pani umiera
tej pani
w mierci do twarzy
najwi ksza
atrakcja miasteczka
3.
mały paj czek
pod moj poduszk
dziwne
znalazł miejsce
na umieranie
12 stycznia 1999 r.

Listopad
to deszcz
szaro ci symfonia
wtuliła drzewa
w mokre ramiona
to deszcz
wiat zimny
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lecz bezpieczniejszy
cmentarz za oknem
jak mokry kundel
dr y z zimna
lecz nadal wierny
to deszcz
to tylko deszcz
16 listopada 2000 r.
Twoje ycie
to tylko jedna
kropla wody
nie dokr cony
noc kran
na zielonym li ciu
po deszczu t cza
wilgotny wacik
na spieczone
gor czk wargi
szum
bezkresnego oceanu
tylko w snach
za oknem
przeczucie wodospadu
ale dla ciebie
tylko jedna kropla
13 stycznia 2003 r.

Wiersze
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Tao jesieni
1.
drzewo za oknem
kapie od złota
złoty mam ogród
szcz liwe serce
takie bogate
2.
na grobie
mych dziadków
tłusta d d ownica
wieczne
odpoczywanie
3.
deszcz zmył
ostatnie li cie
z kurtyny drzew
zjawia si
ko ciółek
stary cmentarz
to chi ski teatr
polskich cieni
jesiennych
4.
droga mej ucieczki
dr ca cie ka
krzywych liter
27 pa dziernika 1998 r.
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Jesie

Jolanta Stelmasiak

II
patrz
jak umiera wiat
na ziemi
spadły suche li cie
i bomby
w spalon ziemie
wsi ka krew
i deszcz
krzy i półksi yc
kpi
ze swych proroków
któr dy do sło ca
powiedz
nad miastem gawrony
i anioł
2–12 listopada 2001 r.

