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Nie stroję lutni, by wdzięcznie zabrzmiała,
Bo mi tej łaski Wszechmocność nie dała –

Bym jak Mickiewicz zadziwiał narody,
W takie nie mogę porwać się zawody!

Bo ja maluczki, bez nauk, oświaty,
Z niskiego rodu i ubogiej chaty.

Sztuba a później dwie klasy normalne
Dały mi poznać, co białe, co czarne -

I ledwie błędnie stawiać piórem zgłoski,
Za co dziękuję Opatrzności Boskiej,

Bo dobre i to przy heble i pile -
Przy których słodko spędzam życia chwile.
Talent za młodu był już w szkolnej ławie,
Do głowy brałem to wszystko ciekawie

Ot na rozstajne rozrzucili drogi,
Zanim gdzieś do szkół, na stolarza dali

I poetycki mój dar zakopali.
Jednak z natury, gdym wolny od pracy,
To się wam przyznam, Kochani Rodacy,
I nikt mnie nie może z tego wykurować,

Że muszę pisać i muszę rymować!
To moja słabość, nie ma o czym gadać –
Do samej śmierci trza będzie układać.

Żołynia - to moje jest gniazdo rodzinne -
W niej to przeżyłem swe lata dziecinne,
A chociaż innych znam dosyć po świecie,
W swoim najmilej pozostawać przecie.

Tu, zda się wszystko do serca się śmieje
I kolebkowe przypomina dzieje,

I wiek młodzieńczy, te swobodne chwile,
Które już zwiędły i zostały w tyle.

Znam różne miasta - czytałem, mospanie,
Skąd ich początek, jak i panowanie,
By zaś Żołynię znaleźć - trudno było.

Więc ją opisać dzisiaj zniewoliło.
Ktoś jeździł światem - widział różne grody,

Widział i poznał ich kształty i mody.
Mógł się napatrzeć misternej budowie.

Ale ja tyle powiem wam, panowie,
Że nie ma miasta pomiędzy miastami,
Co by nad czterema leżało rzekami -

I co by takie posiadało gmachy, takie ulice,
Takie sztuczne dachy, takie urzędy,

Szkoły i kościoły - by gdzie naród był - jak tu wesoły.
Żołynia miasto ma aż cztery roztoki,

Cztery koło niej wiją się potoki
I opasują tak jak Kraków Wisła,

A każda rzeka z innej strony przyszła.
Dwie równoległe płyną od północnej strony

Przez łąki - w lecie kwieciem brzeg ich ubarwiony,
Trzecia koło plebanii płynie wartko,

Wodę z pół zielonych zbiera,
Czwarta, gdy deszcze ulewą uderzą,

Przez środek miasta tworzy rzekę dużą,
A z takim szumem rynsztokami wali,

Że sam pan burmistrz cudny widok chwali.
Wszystkie zaś w jedno miejsce dążą,



Razem ze sobą w końcu się wiążą,
Do olbrzymiego stawu przy mieście wpadają

I wszystkie kończą bieg nareszcie.
Rzeki bezpieczne, pół metra szerokie,
A tak mniej więcej na cal są głębokie,
Że jak się dzieciak zakasze po łydki,

Może przejść całą nie zmoczywszy nitki,
W stawie gdy letnia już nastanie pora,

Widoków pełno jest z tego jeziora:
Tu praczki piorą, tu się pławią konie
I często chłopiec jeździ na ogonie.
Krowa na sobie także jeźdźca nosi,
Choćby nie rada, to się nie wyprosi.
Tu z błota czyszczą, szorują bezrogi,
Co niecierpliwie wydają krzyk srogi,

Ale nie mają nad nimi sumienia,
Dopóki czysta nie zostanie świnia.
Tu garnki cała miastowość pucuje

A pozostałą strawę łyżką wyskrobuje,
Toteż tu ryby smaczne jak kwiczoły

Potulne jak gdyby chodziły do szkoły;
Dadzą się w garnki i przetaki łapać,

Bo nauczone wraz z dziećmi się chlapać.
Różne potrawy co dzień im wpadają,
Co dzień też mace tu od żydów mają.
Tutaj się kąpie publiczność miastowa

Że od wrzasku i krzyków może pęknąć głowa,
Jak koło jatki, gdzie mięso sprzedają,

Przy których pieski małe i kondysy duże
Patrzą na mięso dawców w skrwawionym mundurze.

Tu nie znają oprawców - po rynku, ulicy
Pędzi jeden za drugim szukając zdobyczy.

Ale nie same pieski, ba! nawet bezrogi
Nie mają tu od rządu gminnego przestrogi,
Wolno im po ulicach jak po mieście gonić,

Nikt im ich przedsiębiorstwa nie może zabronić.
Toteż nieraz maciory jak i małe kwiki

Uczą się tu po rynku rachunków, fizyki,
Kopią różne zygzaki, ukośne linije

Bezpłatnie każda sobie do wieczora ryje.
Wolno im i do burmistrza pozaglądać,

Ale nie mają prawa od niego nic żądać,
Bo jest żydem, to łaska dla nich utracona,

One są wykluczone z Abrahama łona.

Idźmy teraz na rynek on czworograniasty,
Po którym letnią porą rosną różne chwasty

I miejscami zielona kryje go murawa,
Nie ma bruku, jak Kraków, Lwów, Tarnów, Warszawa,

Tylko przez środek miasta kamieniami bity
Gościniec urządzony pędzi należyty.
Telefon, telegraf zdobią jego strony

Przez rząd i przez hrabiego z dawna urządzony.
Ratusza tutaj nie ma, ani żadnej wieży,

Widok gmachów wysokich oka nie uderzy,
Lecz tym lepiej, bo nie ma obawy ni strachu,

By cegła lub dachówka runęła z dachu.
To wszystko parterowe, niskie i bezpieczne,

Dla każdego, że tak powiem, przychylne i grzeczne.
Cztery ledwo piętrowych kamieniczek stoi,



Czy więcej kiedy będzie, to nie w głowie mojej.

Do kąpiel rzadko kto z Żołyni jedzie,
Tu się po każdym oczyści obiedzie,

Nie ma wydatków - nic go nie kosztuje,
Żyd w każdy szabas tu się koszeruje.
Ludzie, zwierzęta kąpią się do woli,
Woda ma w sobie dosyć sody i soli,
Jak minerałów różnych w obfitości,

Toteż i pełno ma co roku gości.

Do tego stawu jest i młyn nielada.
Na jego koło ona woda spada i kruszy ziarno

I to nie na żarty, miele na dobę czasem i sto korcy.
Nie zna on walców, cylindrów, broń Boże,

Na jeden kamień idzie wszelkie zboże.
Obermilerem, gdy się młynarz skuje,

Jest jego żona – i ona pytluje.

Tutaj, że muszę wyznać, choć nieco ze wstydem,
Kierownikiem Żołyni burmistrz jest żydem.
Policjant też żydem, doktor także żydem

I gdy się jednym wszyscy uformują glidem
Wziąwszy za sobą radnych, co także żydami
To nie ma żadnej sprawy dziś z katolikami!

Bo żyd za żydem jak najsilniej trzyma,
Ich Talmud nienawidzieć każe im goima

W każdym sposobie żydzi tutaj biorą górę.
Gnębią mieszczan ubogich, zdzierają z nich skórę.

Wyrzucają z domostwa, że wziąć na uwagę
Dziwno, że Bóg może ścierpieć tą zniewagę,

A jest ich tysiące! Oni miastem rządzą,
Katolicy jak owce, między nimi błądzą.

Dali się w ich niewolę, dźwigają kajdany
I nie łatwo przyjść będzie do jakiej odmiany,
Jak nie było porządku, tak wnet i nie będzie,

Ani w rynku, w ulicach – jednym słowem, wszędzie.

Trotuarów tu nie ma, choć błoto po uszy,
Ono leży aż go wiatr i słońce wysuszy.

Tutaj kalosz niepewny, niewiele zrobi przysługi,
Bo gotów w błocie zginąć to jeden to drugi.
Gdzieniegdzie leżą deski na wpół połamane,

Na których niebezpieczne osoby pijane.
Niejeden dał tu nura, gdy wracał w ochocie

I swoją fotografię pozostawił w błocie.

W mieście nie ma kościoła ani żadnej szkoły,
Lecz od niego na boku, gdzie jest plac wesoły,

Na ustroniu samotna jest świątynia Boża,
Którą oświeca ranna i wieczorna zorza,

Z dala od tej żydowskiej hołoty,
Która tak lekceważy chrześcijańskie cnoty.
Piękna świątynia Pańska nowo zbudowana,
Cała w stylu gotyckim dobrze wykonana,

Obok kościoła szkoła na sześć klas dzielona,
Tak samo jest od miasta całkiem odłączona;
Na boku pomieszczenie księży i plebania -

Tam spokój, tam miejscowość stosownie obrana.
Miasto całkiem odcięte, żydowska stolica,



W niej jest burmistrz, rabin i wielka bożnica.
Do tego jest apteka i urząd pocztowy,

Żandarmi, jako też jeden szwadron wojskowy,
Tyle posiada miasto - tym się szczycić może.
Poza tym ludność wiejska, co uprawia zboże.

Mieszczanie tu w ogóle rękodzielnicy,
Sami szewcy, dom w dom, bez żadnej różnicy,

Wyjątkowo innego, co go spotka fachu,
Szewca zaś spod każdego wystraszyłby dachu.

Klepią te biedaczyska cały dzień i w nocy
Mając żony i córki do wspólnej pomocy,

O, bo w Żołyni rodzą się krasne dziewoje,
Od lat dawnych po świecie głoszą sławę swoją

Zgrabne są to stworzenia, cechują urodą,
Twarzyczki mają piękne i oczka z pogodą,

A choć które ubogie, to są pracowite.
Szczęśliwy ten, którą pojmie za kobietę,

A kiedy się w świąteczne przyodzieją stroje,
To ci radzę młokosie, zamknij oczy swoje,
Bo cię gotowa miłość pochwycić od razu,

Chciałbyś z nią w jednej chwili stanąć przy ołtarzu.
A gdy ci tak dała przypadkiem „od kosza"

To raczej niech przepiórka ucieknie do prosa,
Nie myśl sobie, że ona jest szewskiego fachu,
Bądź sobie ty i hrabią - ona nie ma strachu
Jej pyszczek, modre oczka, kiedy kwitną,

W pełni gwarantują, że przyjdą kochankowie wierni.

Chociaż Żołynia nie ma pięknych ulic w rynku,
Choć tak licha, uboga, nie warta wspominku,

Chociaż tam od jednej do drugiej rogatki
Nawet bez telefonu można mówić gadki,
Choć tu urząd prowadzą Izraela dzieci

I wszędzie pełno na ulicach śmieci,
To jednak w polskich domach czystość, zgoda,

Grzeczność, pobożność - tych ludzisków szkoda,
Że nie mogą wyjść z żydowskich uścisków,
Ale ciężko pracować dla ich tylko zysków -

Patrzeć, jak innowiercy miastem gospodarzą,
Że muszą to wypełniać, co oni im każą,
To hańba, to niehonor dla obywatela,

Oddać miasto w moc wroga, tego już za wiela.



Tomasz Krzyżak "Powrót emigranta"
Z daleka jadę, Żołynio, ty moja!

Tęsknota mnie zwyciężyła.
Jakże wyglądasz, jaka szata twoja?

A może się bardzo zmieniłaś?

Wiele minęło wiosen i jesieni,
Gdy cię płaczący żegnałem.

I hen za morzem bez grosza w kieszeni
Obcego chleba szukałem!

Dziś obywatel dalekiej krainy,
Która wygnańca przyjęła.

Z bijącym sercem ciągnę do mieściny,
Gdzie moja młodość spłynęła.

Wjeżdżając patrzę z pagórka w Potoku
Jak przytulona w dolinie.

Nic nie straciłaś z dawnego uroku,
Jaki dawałaś chłopczynie.

Fasada kościoła bielą jaśnieje
Bania w kopule złocista.

Na północ pod górą cmentarz czernieje
I nasza droga wieczysta.

Na wschodzie lasy horyzont zamknęły
Z południa chłopskie krzaczyska.
Tylko żydowskie gdzieś zaginęły

Drzewa wiecznego siedliska.

Droga ta sama lecz asfaltowana
Zgubiła swe nierówności.

Furmanka niknie, już niepożądana
Auto służy ludności. -

Na miejscu brzózek, dziś piękne jabłonie
Straże przy drodze piastują.

Sadziły je ponoć dziecięce dłonie
Co w szkolnych ławach pracują.

Patrzę na prawo! - Nasz krzyż pamiątkowy
Który zarazę pamięta.

Stoi samotny - nie pierwszy, już nowy
I brzózka przy nim jest ścięta.

Zgięły cię, starcze, burze i wichury.
Nie wytrzymałeś nawały.

Upadłeś nakazem prawa natury
Wiekiem zjedzony, spróchniały.

Na twoim miejscu krzyż nowy wkopano,
By ludność nie zapomniała.

Że dwoje młodych tu pochowano,
Kiedy zaraza szalała.

Im bliżej, tym bardziej w głowie mi szumi,
Tysiące myśli kołuje.

Jakże mnie przyjmą drodzy znajomi,
Jak ja się wśród nich poczuję.



Jest i kapliczka, biała z filarami,
Z zielonych drzew się wynurza.

Tu zawsze w czerwcu młodzież z rodzicami
Pieśń śpiewa u jej podnóża.

Przy tejże kaplicy miejscy rajcowie
Dostojnych gości witali.

Tu również swe dzieci biedni ojcowie
W świat wysyłając żegnali.

Kiedy powstańcy za kordon iść mieli,
By pomóc braciom za Sanem
Tutaj ostatnią decyzję podjęli
I poszli walczyć z tyranem.

Ulica Rakszawska robi wrażenie
Dawnej staruchy sprzed laty.

Widoczne jednak pewne zubożenie
I w ziemię zapadłe chaty.

Wysiadłem na rynku mocno zadziwiony.
Dusza się wielce raduje!

Rynek w połowie w ogród zamieniony
A w nim Mickiewicz panuje.

Wielka Ci chwała, mistrzu kochany,
Co nas polskości uczyłeś.

A do wolności przez mękę i rany
Drogę swym słowem wskazałeś!

I tym dziękuję, co ci pomnik wznieśli.
Grosiwa nie żałowali.

By z tego padołu nie zeszli wcześniej,
Zdrowo sto lat doczekali.

Północna strona całkiem zrujnowana
W czas pierwszej wojny światowej.

Stoi w całości dziś odbudowana
W bielutkiej swej szacie nowej.

Przed domami lipy wielkie, cieniste,
Pod nimi ławki wygodne.

Na skwerku klomby okrągłe, kwieciste
I twarze ludzi pogodne.

W drugiej połowie widać groźbę wojny,
Pustki i domów ruiny.

Tu szalał butny gestapowiec zbrojny
Mordując żydów rodziny.

Patrząc na zgliszcza, o których czytałem
W dziennikach amerykańskich.

Dzisiaj naocznie się przekonałem
O Niemców zbrodniach szatańskich.

Nie oszczędziły cię wojny światowe,
Choć w niczym nie zawiniłaś.

Niejeden mieszkaniec oddał swa głowę
Nim wrogie jarzmo zrzuciłaś!



Mocno wzruszony opuszczam miasteczko
I idę na Podkościele.

Tam leży moje rodzinne gniazdeczko.
Tam zmarli mi rodziciele.

Podziwiam przy drodze stary młyn wodny,
Który lat dwieście istnieje

I nową groblę, na której wiatr chłodny
Zimą do kości przewieje.

Za młynem łąka! - Chyba się nie mylę.
Przecież koszary tu stały.

Ogromne stajnie i budynków tyle
Dlaczego nie ocalały?

Jaka w nich fabryka powstać powinna,
Ilu znalazłoby pracę.

Przespała moment nasza Rada Gminna,
Żydki kupili pałace.

Budynki goje tanio rozebrali,
Bo bieda piszczała wszędzie.

Oni zaś cegłę w świat drogo sprzedali
I cicho było w urzędzie.

Znikła gorzelnia co przy stawie stała,
Jej miejsce willa zajmuje.

Jeno wojskowa kantyna została,
W której dziś GS pracuje.

Szpitala nie ma, a święty w kapliczce,
Co drogi księżej pilnował.

Zbywszy się domu, rzucił straż w uliczce
I w schronie starców się schował.

Sto kroków dalej niespodzianka nowa.
Ze wszystkich najprzyjemniejsza.

Szkoła licealna i podstawowa
Zdobycz to chyba największa. -

Żywym pożytek, a umarłym chwała,
Że na ich prochach doczesnych.

Tak dziś potrzebna szkoła powstała,
Dla naszych pokoleń przyszłych.

Nie musi młodzież jeździć do Rzeszowa,
By zdobyć trochę mądrości.

W domu na miejscu matura gotowa.
Gdy są ku temu zdolności.

Nasza szkółka stara, dziś zapomniana
Za nowym gmachem się skryła.

Przed wiekiem słynna i daleko znana
Dobre dni swoje przeżyła.

Pomnik Grunwaldu też tu znalazł miejsce.
Stoi na rozstajnych drogach.

Zniszczony przez Niemców po wrześniowej klęsce
Powstał po upadku wroga.



Dzisiaj wesoło, lecz kiedyś przed laty
Pustka tu była cmentarna.

Gdy biegłem tędy wieczorem do chaty,
Bojaźń chwytała mnie czarna.

Za szkołą nasza ogromna świątynia;
Las starych lip ją otacza.

Na niej z północy kończy się Żołynia.
Koniec podróży tułacza.

Niedziela była, gdy tutaj przybyłem.
Lud Boga chwalił pieśniami.

Tam za lipami cicho się modliłem:
Ludzie! Jam Wasz jest, ja z wami!

W sercu odżyły dawne wspomnienia.
Dawne tęsknoty, zamiary.

Znikło u obcych tyle lat istnienia.
Byłem szczęśliwy bez miary.

Przeszedłem miasto od końca do końca.
Mówiłem tylko z przyrodą.

Nadeszła wreszcie chwila sprzyjająca.
Ludzi zapoznać z przygodą.

Stanąwszy naprzeciw bramy wyjściowej
Patrzyłem pełen tkliwości.

Myśląc, że poznam w ludności miejscowej
Moich kolegów młodości.

Wszyscy już przeszli, a ja ciągle stałem
Czując, żem jest wszystkim obcy.

Wielką omyłkę szybko zrozumiałem
W starców zmienili się chłopcy.

W ostatku staruszek wyszedł z kościoła.
Wpatrzył się we mnie wnikliwie.

I rzekł: „Waść chyba nie z naszego sioła"
Zgadłeś - powiadam - prawdziwie.

Przedstawiliśmy się sobie wzajemnie
Mocno odkryciem zdumieni.

Wnęk, w ławie szkolnej on siedział koło mnie.
Miło byliśmy wzruszeni.

Zacząłem wyjaśniać, że przyjechałem
Bardzo za krajem stęskniony.

Że gniazdo rodzinne zobaczyć chciałem
Nim w ziemi będę złożony.

Że chcę odwiedzić znajomych i krewnych,
Poznać ich troski dzisiejsze.

Wspomóc niektórych kolegów biednych,
Przypomnieć czasy dawniejsze.

Odpowiedź kolegi była straszliwa.
Rozwiała wszelkie marzenia!

Druhu! Spotkała cię przykrość dotkliwa!
Na cmentarz skieruj spojrzenia!



Znajdziesz tam wielu, do których tęskniłeś.
Inni zginęli na wojnie.

Jedni i drudzy z którymi żyłeś
W ziemicy leżą spokojnie.

Jesteś tu obcy i zapomniany
Nikomu dzisiaj nieznany.

Wracaj do nowej ojczyzny przybranej
Choć w sercu mocno stroskany.-

Wy rozproszeni po całym świecie.
A na tym skrawku zrodzeni.

Prawdy się tylko czasem dowiecie,
Jak żyjem na starej ziemi.

Rodakom naszym zawieź pozdrowienia,
Powiedz, co oko widziało.

Ile zrobiono, ile do zrobienia
By nędza znikła, zostało.

A teraz pójdziesz do mej skromnej chaty
I przyjmiesz szczerą gościnę.

Opowiem ci, jak przeżyli kamraci
Naszą półwieczną godzinę.

Poszedłem! Następne kilka wieczorów
Snuły mi się przed oczyma.

Obraz mordów, zniszczeń i pożarów
W czas wojny. - Zbójcy olbrzyma.-

Przygnębiony, pogodziłem się z faktem.
Żem w swoim mieście nieznany.

Że jeszcze raz w życiu łańcuckim traktem.
Odejdę nie żałowany.

Żołynio!
Miasteczkiem byłaś, gdy cię opuszczałem.

Bieda gnębiła twe dzieci.
I dzisiaj, wiosko,- jak skonstatowałem

słońce nie jaśniej ci świeci.

Dawniej synowie daleko jeździli
ofiarując swe ręce.

Dziś ich ojczyzna przyjmie w każdej chwili
Nie zostawiając w udręce.

Żegnam was strony moje rodzinne,
Co tak w młodości kochałem.

Żegnam też wszystkie wspomnienia dziecinne
I dobro, które zaznałem.

Dalewo 10.11.1963 


