PSZENICA
Stanisław Czernik

Dla mnie ona wyrasta, jak dla mego ojca Pszenica opatowska: sandomierska przecie Nadzbożem, nadrośliną, nadpojęciem takim
Które się w jednym tylko rozwija powiecie.

A jeśli ta naiwność z jej żółtego ziarna
Kiełkuje w dobrej wierze, jak w glebie lessowej,
I spojrzeniem do okien w czerwcu mi zakwita Cóż mi robić przystoi w mym maleńkim świecie,
Jak nie chwalić, nie mówić, że ona
Jest ponad wszystkie owsy,
Nad najpiękniejsze żyta,
Ponad jęczmienie i gryki,
Ale tylko w tym jednym powiecie.

SANDOMIERZ
Stefan Flukowski

Na wysokim, na brzegu Wisły

W mieście dom,

stoi Sandomierz,

gdzie nad pochyloną

W Sandomierzu ratusz

Jana Długosza głową

strojny w dworski kołnierz.

orzeł gubił białe pióra

W sandomierskie noce gwiaździste

i wirowało złotą koroną.

słowik w gaju dygoce jak listek.

W mieście – zamek Piastów,

Wąwozem

a nad nim stepowy grom,

ku rzece srebrne sarny gonią,

którym ciskała burza

na głogach

na gród,

co godzina wyżej

na miasto,

księżyc się wiesza,

nim na wschód odpłynie

zawiesza, przewiesza

w romantycznych chmurach.

bardzo kolorowym lampionem.

W mieście – kto się na Opatów bierze,
ten przez bramę sklepioną
rozstaje się z Sandomierzem.

W SANDOMIERSKIM MUZEUM
Bolesław Garboś

W gablocie leży czaszka, sentencjonalna
i wieloznaczna.
Jakiś Hamlet z niej uchodzi, jakaś nieboszczka
dobijana na kilku wojnach i frontach.
Dosięgła ją kula aż po czasy przyszłe.
Oto ułamany grot, który wchodził w ciało
jak w masło, piał w wykruszonych zębach,
ciał horyzont spłoszonym koniem.
Oto średniowieczna zbroja, która straszy
jak niezamieszkały katafalk.
Podchodzą do niej chłopcy z głowami
nie nawykłymi jeszcze do hełmów.
Ci chłopcy także kilka wieków męskich decyzji
przejdą, być może, wkrótce, gwałtownym skrótem.
Potem przyjdą znów inni i zaczną wyrywać
drzewka z czaszek nieznanych żołnierzy.
Drzewka na sztandarowe drzewce.
Zejdź do środka zmarszczki, a dojdziesz
do środka ziemi, do galopu mamutów,
których już nie ma, i do obrotu planet,
które galop ten przemieszczały i zamieniały
na wykrzykniki zwycięstw nie zachowanych plemion.

SANDOMIERSKIE WĄWOZY
Jan Maria Gisges

Przychodzę je odwiedzać tylko wyobraźnią,
tędy szczęście jeździło drabiniastym wozem,
a czasami przybiegło lekką stopą raźnie
strącając ranne rosy, bo tak trudno o łzę.
Idąc głębią wykopu, myślę o miłości
nie swojej, co wybuchła tam, gdzie śpią Chobrzany,
dokąd nikt nie chce wozić dziś niezwykłych gości,
- o wodzie, która drąży ścieżki zakochanych.
Kiedy idę wieczorem żeromskim wąwozem
Samotny (ale w miasta hałasie i wrzasku),
nigdy nie wiem, co mijam – radość – czy też grozę słyszę bowiem powolne zsuwanie się piasku.

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO JAKUBA
Jerzy Harasymowicz
Jest burza
I rzędy okien wydłużone głodem doskonałości
Obchodzą kościół z zapalonymi irysami
Wokół Bazyliki
Czterdziestu męczenników cień rzuca krzywy
I wszystko jest zbryzgane krwią cegieł
Stoję boso w purpurze radości
Że usta moje nie zgniły
I słowa ulatują prosto do góry
Jak ciała męczenników
Pod te ceglane łuki bożego mostu
Gdzie tak prosto jest i przestronno
I romański portal płynie jak miód
I wsiąka w trawy
Dudnią gromy a moście który nas łączy
Łukiem tęczy z Francją Karolingów
Zwieszają się ze stropu rajskie owoce i ptaki
Niedosięgłe przez Tatarów
Zewsząd ciągnie ku nam
Korzenny zapach starej Polski
Nieustannie tka się plecionka tradycji
Na Jakubowym portalu
Lekki taniec attyk
Wybiega na niebo
Zygzakiem błyskawic

SANDOMIERZ POD PIÓROPUSZEM
Ukazuje się Sandomierz
pod pięknym pióropuszem
upału
jak rycerz na koniu
w szczerym polu
Obok tylko Zawichost
trzyma trzepocącą chorągiew
Ukazuje się Opatowska Brama
stale w bojowym pogotowiu
zniża kopię horyzontu
Wychodzi mi na spotkanie
Dom Długosza
w rzymskich sandałach
w purpurze
podbitej dzikimi goździkami
Wychodzi mi na spotkanie
tarasami wzruszeń
Muzyka Mikołaja Gomółki
Wychodzą mi na spotkanie
bramami Sandomierza
bramami świadomości
siedzące na tarczy nieruchomo
jastrzębie godeł
I rozpoznaję – rogi tura rozwarte…
poznaję – nasze karabele czarne
nabijanie krwi rubinem

Jarosław Iwaszkiewicz
***
Od Rozwadowa, Łańcuta, Leżajska
Lecą obłoki jak światłe łabędzie.
Na sinym niebie ta flotylla rajska
Jak szczęście, którego nie będzie.
Niedogonione i nieodgadnione
Spływają śladem znad Sanu
Cienie przelotne, ptaki zielone,
Nad miastem zapomnianym.
Na starym murze wsparty niechętnie,
Jakże samotny i jakże wzgardzony,
Patrzę na rzekę, gdzie woda tętni,
Krwi, a nie wody spragniony,
Odnowy jakiejś próżno łaknący,
Stoję, umieram i patrzę:
Chmury spływają na dzień gorący
Ciemniejsze i coraz rzadsze.
Wiem, że od dawna wszystko skończone,
Granica przebyta cienia,
Chmury zostały tylko zielone
I wielkość poniżenia.
Czemuż tak smutno? Kiedy jest jasno,
Czemu w mrok głowę kłonisz?
Zapomną ciebie, jak to miasto
Zapomniane: Sandomierz.

Jarosław Iwaszkiewicz
***
Wietrze wiosenny, ty mi odsłonisz
Z mgieł i oparów piękny Sandomierz,
Rozdmuchasz kwiaty i bzy zapalisz
I na Browarnej, i na Podwalu.
A znowu latem – bo w polu stoisz Wozy kopiaste brną przez Sandomierz,
I wozy złote – i złota Wisła,
Bo lato pali – i Wisła wyschła.
A na jesieni w kurzawie liści
Wszystko się zdaje nierzeczywiste,
Mury katedry i dzwony wieży,
I miasto całe w tumanie leży.
Dopóki zimą nie zaśnie w śniegu,
Jak stado wilków zastygłe w biegu;
Dachy i wieże, domy i doły
Na poły płyną, drzemią na poły.
Aż kiedy przyjdziesz – i znów odsłonisz,
Wietrze wiosenny, stary Sandomierz.

RĘKAWICZKI KRÓLOWEJ JADWIGI
Apolinary Knothe

W starym kościele, co dumny z przeszłości,
Co niegdyś witał potężne książęty,
W którego grobach leżą świętych kości,
Jest jeszcze inny skarb narodu święty.
Drobny na pozór, a przecież tak drogi,
Żeby go gród nasz i za skarby świata
Nie dał nikomu, chociaż dziś ubogi
Wspomina dawne swej wielkości lata.
I cóż to za skarb, czy to brylant jaki,
Czyli talizman to zaczarowany,
Czy krwi męczeńskiej są to może znaki,
Która zbryzgała tej świątyni ściany?
Ani to brylant, ni talizman wschodu,
Ni krwawe ślady tatarskiej ofiary.
Jest to szacowna relikwia narodu,
Z której się chełpi nasz Sandomierz stary.
To rękawiczki, które w swoim czasie
Zdobiły rękę najpiękniejszą w świecie...

SANDOMIERZ
Ryszard Matuszewski
Sandomierz – to miasto z wiślanej mgły,
Wiślany szum je wywabił z cienia,
Wiślaną nocą koła statku szły
Ku miastu z porannej mgły i kamienia.
Sandomierz – to miasto zielonych wzgórz,
Zielonymi wzgórzami ścieka bryczki turkot,
W Sandomierzu, miła, zapomniałaś już,
Morelowe sady w każdym podwórku.
W Sandomierzu wąwozem można w górę iść.
A stacja tak daleko za miastem.
W Sandomierzu falą pluszcze każdy liść,
Wiatrem, łozą, srebrem i Zawichostem.
W Sandomierzu, mówisz, żyć nie można: strach.
Tylu księży chodzi w starej katedrze.
W Sandomierzu rzeka szumi nawet w snach,
Każdy dzień u okien fala rozewrze.
Ach, uciekać, uciekać, uciekać z mgły,
Z Sandomierza, z Kazimierza, z każdego miasta!
Każdy dzień u okien, gdzie byłaś ty,
Wiankiem pian na piasku zarasta.

WIECZÓR
Józef Skura

Wieczór różowym szalem się owinął,
od Gór Pieprzowych obłokiem popłynął.
Szemrzą daleko przez kraj fale sine,
a wiatr nad rzeką rozmawia z wikliną.
Palą się światła – kolorowe nuty.
Migają okna sandomierskiej huty.

NOKTURN
Zmierzchem nasiąka
ogród i łąka
i wieje mgłą.
Liście na drzewie
w lekkim powiewie
jak światła drżą.
Z wysokiej wieży
wieczór uderzył
w księżyca gong.
Światła zabłysły
na falach Wisły
migocząc w krąg.
Od Gór Pieprzowych
poprzez parowy
skrada się noc.
Migają gwiazdy
niby pojazdy,
wśród mroku drżą.

Józef Skura

WIDOK Z POCIĄGU
Józef Skura

Minąwszy Metan, sady i ogrody
pociąg przybliża się do Gór Pieprzowych.
A oto most i pod nim Wisły wody
wśród brzegów zarośniętych wiklinowych.
Rzeka gra blaskiem i w słońcu się mieni
na kształt mozaiką grających kamieni.
Za Wisłą - w głębi pejzaż dobrze znany:
Sandomierz z mgły rzecznej się wyłania,
czerwienią swą i bielą malowany
cichy i jakby pełny zdumienia
na wzgórzach wśród zieleni rozpostarty
odsłania tysiącletnich dziejów karty.
Oto wysmukła wieża kolegiaty,
oto Collegium Gostomianum mury,
gdzie Rafał kiedyś uczył się przed laty
w skarbnicy naszej wiedzy i kultury,
a obok Dom Długosza pisze dawne
dzieje narodu burzliwe i sławne.
Dalej wieńczony koronkami swymi,
jak epos chwały grodu bohaterskiej
wznosi się panujący pięknej ziemi
wśród starych ulic Ratusz sandomierski
i Brama Opatowska, niby wieże
broniąc fragmentu murów miasta strzeże.
A od Ratusza ulica niedługa
biegnie w dół spiesząc się jakby zdyszana
patrzy na kościół świętego Jakuba
dzwoniący Męczennikom swoim z rana,

a tuż nad księstwa dawnego stolicą
Kazimierzowski Zamek ze strażnicą.
I miasto coraz to piękniej dokoła
wyłania się zdumionym moim oczom,
patrzę na wzgórza i dalekie sioła,
na panoramę tej ziemi uroczą,
która pięknieje w blasku porannego słońca.

WIECZÓR W SANDOMIERZU
Noc przymknęła powieki
i lekko dyszy.
Szemrzy siny nurt rzeki
drążąc głąb ciszy.
Na wzgórzach pod gwiazdami
w nocy ogromie
migotem świateł mami
oczy Sandomierz.
I grają okna huty
barwną mozaiką
jak kolorowe nuty
bajką – nie bajką.
Zasypia miasto w dali
w wiślanej fali.

Józef Skura

NAD WISŁĄ
Wieczór jak zwid srebrzysto siwy

Józef Skura

spowija wzgórza i doliny
zapala światła wsi.
Na wzgórzach w przestrzeń zapatrzony
w sercu tej malowniczej strony
Sandomierz gwiazdą lśni.
Toczy się poprzez czas rozbłyska
jak srebrny pas królowa Wisła
w wieczoru cichym śnie.
A wierzby niby dziwożony
trwają w rozchwianiu swym zielonym
i błądzą w nocy mgle.
A pośród tajemniczych cieni
woda się barwami mieni
błyszczy jak chłodna stal.
Z wikliną z Wisłą srebrnosiną
płyniemy jasną wód równiną
w miesięcznej baśni dal…

ZMIERZCH
Zielone czaty wierzb

Józef Skura

odchodzą w letni zmierzch.
Księżyc uderzył w gong
nad rozlewiskiem łąk.
Migoce niby stal
rzeka wśród srebra fal.
Na łodzi – skryty w cień –
odpłynął letni dzień.
Spowita mgłą jak w szal
gwiazdami prószy dal.
W wieczoru letnim śnie
rzeka kołysze mnie.
Rzeka unosi nas
i szemrze w falach czas.

NOC
Józef Skura

Cisza miękka jak koc
Owija wzgórza i pola
Idziemy w letnim śnie
Jak cienie i jak zjawy
Wieczór spokojem tchnie
W poświacie błękitnawej
Leje się szumem fal
W miesięcznym blasku Wisła
Mgła otula krzewy jak szal
Świeci noc na wzgórzach rozbłysła

MY I OBŁOKI
Białe obłoki
niby wyspy śniegu
grzeją się w słońcu, w błękicie,
a my nad rzeką,
na wiślanym brzegu
patrzymy na świat i życie.
Obłoki w górze
świecą w dali sinej
a my jak krzewy na dole,
cień nam rzucają zielone wikliny
i nadwiślańskie topole.
Błogosławione lato i pogoda,
ziemia, księżyc i słońce.
Błogosławione życie
i przyroda
i dni – obłoki świecące.
Błogosławiona zieleń,
świat i uroda,
a nocą hen gwiazd tysiące.

Józef Skura

RYNEK
Chmury odeszły na spoczynek

Józef Skura

w niebie gwiaździstosinym.
W srebrnym pierścieniu nocy Rynek
zasypia coraz to snem głębszym
z godziny na godzinę.
Śpi pod księżycem gród wiekowy
i staromiejskie kamienice
i czuwa Zamek zapatrzony
w gwiaździstą panoramę.
Biegną ulice w dół zdyszane
Do Wisły i do huty.
W dali wiślanej snem owianej
zasypia pejzaż mgłą zasnuty.

***
Józef Skura

Zauroczyła nas ta ziemia
od innych bliższa
przedziwnie piękna jak poemat
nasza Ojczyzna
na wzgórzach wieków gród - Sandomierz
i w dole - Wisła
i dal zielona
woła do nas nasza Ojczyzna.

WIOSNA PRZYSZŁA
Wiosna przyszła tak niespodziewanie
i tak bardzo wcześnie w tym roku.
Znów zielono. Spojrzyj, Kochanie,
ile wkoło pięknych widoków.
Pod kopułą niebios błękitną
w Sandomierskiem znów sady kwitną;
toczy się w dal blaskiem rozbłysła
wierna rzeka narodu - Wisła.
A na brzegu nurtem zielonym
wierzby chwieją się - dziwożony,
różowieje od Gór Pieprzowych
w tęczy zorzy znów ranek nowy.
Słysząc nowej wiosny hejnały
poweselał w oczach świat cały.
Kwitnie znowu życie urodą,
jak słoneczna, zielona młodość.

KWITNĄCE SADY
Józef Skura

W Sandomierzu i w Zawichoście
Kwitną sady majową bielą,
Jadą wozy, dudnią po moście,
Jadą goście, oczy weselą.
Radość dzwoni świętem jabłoni
Od Samborca, od Koprzywnicy,
Leci z Złotej piosenki lotem
I rozbrzmiewa po okolicy.
Radość śpiewa w drzewach i krzewach,
Pachnie ranek kwiecia i woni
Wiatr w powiewach kwietny puch zawiewa,
Kłoni się kwitnącej jabłoni.
Pod kopułą niebios błękitną
Wiosna chodzi po Bożym świecie.
Popatrz miła! Znów sady kwitną
Na cudownej naszej planecie.
Od Włostowa, od Klimontowa
Jadą goście do Sandomierza,
Śpiewa nam nasza Muza ludowa,
Serce w piersi raźniej uderza.

W PISZCZELACH
Józef Skura

W malowniczym wąwozie Piszczele
spływa ze wzgórz, niby powódź, zieleń.
Płynie strumyk cieniutką swą nutką
jakby szemrząc coś wierzbom cichutko.
Zda się kołysankę im układa.
Zda się szepcze coś i opowiada.
Może to opowieść o Krępiance,
bohaterce i sandomierzance?
Może o rycerzach sławnej ziemi,
co posnęli tu cisi i niemi?
Może o tragicznych naszych dziejach,
o burzliwych historii kolejach?
Szemrze strumyk i cicho szeleści
jakby snując motyw opowieści.
Nad nim siwe wierzby dziwożony
trwają nurtem zwiewnym i zielonym
Pochylony nad strumieniem
wraz z wierzbami idę cichym drżeniem.
Patrzę jak czas rzeka Heraklita
płynie wciąż. Jak wiosna rozkwita.

OD GÓR PIEPRZOWYCH
Od Gór Pieprzowych

Józef Skura

dzień nowy
pochodnia świta
dziwię się świata urodzie
i pieśni w szare dni wplatam.
Mój wiersz jest matki mej słowa
jak uśmiech jej i spojrzenie
jak nuta pieśni ludowej
wraz z wami
jak radość dzielę
do ludzi bliskich mi niosę
i do was, o przyjaciele.

PEJZAŻ !
Józef Skura

W śniegu tonie
dal i Sandomierz
wieczór siny
spowił niziny
sterczą w dole
smukłe topole
czas wydzwaniaz wieży godziny
spod nóg ziemia
naprzód ucieka.
Pędzi w przestrzeń
i my i rzeka.

Z POEMATU: SANDOMIERZ
Józef Skura

Jest nad Wisłą miasto urocze,
tysiącletniej sławy Sandomierz.
Tutaj każde wzgórze i zbocze
oczom moim bliskie, znajome;
ulicami stromymi kroczę
szlakiem Żeromskiego i wspomnień.
Z wieży bije stary czasomierz,
miły pejzaż napływa do mnie.
Płynie Wisła od gór do morza,
płynie Wisła rzeka narodu,
świeci od Gór Pieprzowych zorza.
Na tych wzgórzach i wieżach stoję
i uchylam czasu podwoje.
Tutaj Długosz pisał swe dzieła,
tutaj tworzył w miejskich zaułkach
muzyk imć Mikołaj Gomułka
i legendy swe snuł Koseła,
a z nim Aleksander Patkowski
dźwigał szklane domy dla Polski.

WIECZÓR W SANDOMIERZU
Noc rozgwieżdżona

Józef Skura

niby korona
świeci nad Sandomierzem
skrzy się rozbłysła
na dole Wisła
i błyszczą miejskie wieże.
Księżyc się toczy
w srebrnej karocy,
jadą rycerze nocy,
zbroją migocą
miesięczną nocą
i wytężają oczy…
Miasto na górze
w sinej mgły chmurze
światełka pali,
w mgle błękitnawej
drzewa jak zjawy
snują się w blasków fali.
Dzwonią podkowy
w ciszy zamkowej,
błądzą w zaułkach cienie,
rycerze w zbrojach
i król w pokojach
i znów mrok, i milczenie.

Toczy się Wisła
srebrem rozbłysła
i w dal miesięczną płynie;
w nocy ogromie
świeci Sandomierz
jak gwiazda na wyżynie.
Plotą wiślanki
za snów swych wianki
nad wodą – nad urodą
senne wikliny
na brzegu sinym
korowód cicho wiodą.
Zegar na wieży
w ciszy uderzył
z dzwonnicy swej wysokiej
wciąż niestrudzony
w przyszłość wpatrzony
odmierza czas jak kroki…

