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Adam Gumuła

Rajskie uroczysko

Autorem zbioru wierszy prezentowanych w tym rozdziale jest Adam Gumuła z Tarnowa.
Są tu miniatury poetyckie, fraszki, aforyzmy, liryki narracyjne i refleksyjne, wyrażające
fascynację przyrodą, w szczególności drzewami, ich pięknem i różnorodnością. Prosta
i czytelna forma wypowiedzi pozwala Czytelnikowi łatwo podążać za wyobraźnią autora.
Bohaterowie tego zbiorku, drzewa, zostały literacko sportretowane poprzez słowne
impresje, które nie zawsze kierują nasze myśli „ku obłokom”, ale też ku walorom użytkowym
portretowanych „postaci”. Na uwagę zasługuje kompozycja wierszy, zaskakujące metafory
oraz puenty egzystencjalne i filozoficzne. W utworach znajdziemy odniesienia do motywów
obecnych w polskiej i światowej literaturze czy w sztukach plastycznych. Tematyka wierszy
koresponduje z ideą książki. Wiele z nich zainspirowanych zostało widokami rajskich lasów,
stanowiąc tym samym ich poetycki wizerunek. Prezentowane utwory nie były wcześniej
publikowane, zatem jako pierwsi zapoznają się z nimi Czytelnicy Rajskich lasów.

Mały raj
Za rajem tęsknimy,
raju nie widzimy.
Tutaj każdy wąwóz,
każdy lasek, każdy gaj
jest jak mały raj.
Czasem nawet przy pastwisku
rosną rajskie drzewa.
Rajski ptak w nich śpiewa.
Czy uwierzysz w Eden
tu, pod śląskim niebem?
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Legendy
W starych drzewach,
po ich dziuplach
głęboko schowane,
tkwią stare legendy.
A pełno ich wszędy.
By je poznać,
trzeba iść gdzieś na rozstaje,
podsłuchać, co drzewo
do księżyca baje.
Albo sięgnąć ręką
aż do dna otworu
(a ostrożnie, żeby
nie pobudzić stworów,
co się w dziuplach gnieżdżą)
i garści wypełnić tajemniczą wiedzą.
Wiedza jest to wielka,
wiedza znakomita,
ale też nie każdy
człowiek ją odczyta.

Skarbnice
W kłodach wypróchniałych
licha i straszydła
sprzed wieków historie
skrzętnie pochowały.
Zapukaj w pień drzewa,
gdy odpowie głucho,
przystaw wtedy ucho,
a usłyszysz
- Baju, baju,
tu na skraju, przed wiekami...
Słuchaj pilnie,
póki nie umilknie.
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Poetycka lipa
Lipa wcale nie jest lipna,
a tylko lipowa.
U rzeźbiarza zwykłe drewno
niech się przy niej schowa.
Czy są inne drzewa
jak ta słynna lipa,
która Jana ocieniała,
kiedy fraszki pisał?

Czarnoleska lipa

Linden of the Blackwood

Spośród wszystkich drzew
tylko u mnie liści śpiew.
Znajdziesz dosyć cienia tu
tak dla siebie, jak i innych stu.
Przyjdźże do mnie dziś w południe,
a odpoczniesz cudnie.

Among other trees
only I have enough leaves
to make shadow over You
and another hundred too.
Sit and breathe,
and I promise, You will rest.
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Z życia dębu

Dęby
Dąb, to dąb
i basta.
Drzew najwyższa kasta.
Głowa niemal chmur dosięga,
a postura tęga.
- Ten najstarszy
mógłby opowiedzieć,
jak Władek Jagiełło
ganiał za niedźwiedziem.
- Czekaj, czekaj…
Czy to, aby nie przypadkiem,
nie niedźwiedź za Władkiem?

Często mu się zdarza,
odwiedzać bednarza
i,
co pewno wiecie,
bywa na parkiecie.
Ale,
nie wzbrania się wcale,
stać we wodzie palem.

Dębina
Nic lepszego nie ma w lesie
na chałup przyciesie
niż dębowe kłody.
A te wyłowione z wody
na czarne parkiety,
ale rzadkie są, niestety.
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Dudławce
Gdzie lubuje sobie wierzba?
W jarach i parowach wierzba się nie chowa.
Niechaj więcej nikt nie pyta, stoków się nie chwyta.
Tak, panoczku.
Na dolinie,
tam, gdzie woda wolno płynie,
tam jest wierzba.
Wierzb jest ciżba.
Kasik, gdziesik na rozstajach,
i przy polnych drogach, rośnie wierzba mnoga.
Diabeł w jej kadłubie
często, gęsto dziury dłubie.
Wiedziesz bydło na wypasy,
a diasek je straszy.
.
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Leśne osłupienie
Słupy Heraklesa
zamiast nóg posiadał.
Nad lasem górował,
puszczą całą władał.
Puszcza przeminęła,
las pomarniał cały.
On się też gdzieś stracił.
Słupy pozostały.

9

Starzyki
Niedaleko naszej rzyki
rosną sobie dwa starzyki.
Stoi pseudorzędem
miodna lipa z zacnym dębem.
- Skąd się tutaj wzięły?
- Jedno z Czarnolasu,
drugie od Jagiełły.

10

Z życia lasu
W lesie była zwada.
Paszczę mam niczego,
to pogryzłem dziada,
choć zaskoczył mnie, skubany,
na skraju polany.
Teraz poszarpany
liże ciężkie rany.

Dura lex, sed lex
- Tak prawem odwiecznym słabeusz tu kończy,
rzekł kolos mocarny w zielonej opończy.
Stał hardy, potężny i srogi,
strzaskany towarzysz mu leżał u nogi.
A tam już czyhały porosty i grzyby,
splątane powoje więżące jak dyby.
Ostatnim wysiłkiem swych ramion zbyt chudych
próbował się czepiać wolności ułudy
i zapadł się z wolna w liściastej otchłani,
i czeluść zielona zamknęła się za nim.
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Krzyk lasu
Las był cichy, jak nie las.
Nagły krzyk zaskoczył nas.
Który dotąd jeszcze słyszę,
głos okropny rozdarł ciszę.
Cztery usta, otchłań pusta
i krzyk lasu,
aż do linii horyzontu,
aż do krańców czasu.
Po nim zabrzmiał głos siekiery
i zamilkły usta cztery.
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Leśne kino
Szła samotność duktem,
myśli miała smutne.
Wtedy słońce rozedrgane
urządziło leśne kino.
Smutek szybko minął.

