
W pajTczej
sieci

Poezja
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Justyna Sikora ( lat  12)

NieszczTPliwa

Nie mog¹a poradzią sobie z problemami,

Przerasta¹y jĀ oczekiwania,

A obowiĀzki przygniata¹y z kaădej strony.

Dlatego wymyĄli¹a weso¹y Ąwiat.

W którym nie odróănia¹a przyjació¹ od wrogów,

Ironii od ăartu,

Ani nawet rzeczywistoĄci od fantazji.

Nikt nie móg¹ jej pomóc ,

SkoĆczyą bawią siā z myĄlami,

Rozmawiaą z nimi,

Czy Ąmiaą siā. 

CiĀgle Ąni¹a,

Pragnā¹a byą w dwóch wymiarach.

Lecz nie da¹a rady wyrwaą siā z na¹ogu.

Oszuka¹a swoje ăycie.

Zagubiona w Ąwiecie uĄmiechów.

I miejsce i Nagroda Dyrektora Biura Promocji Zakopanego, 

Konkurs Poetycki 2011, kategoria poetów m¹odszych
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Antonina Kudasik  ( lat  12)

Modlitwa

Mamo, a gdzie teraz jest tatuĄ?

W niebie prawda?

I uĄmiecha siā do nas.

Mamo! Nie p¹acz!

Mamo! Ja wiem,ăe tata tam jest.

Pamiātasz?

Jak mówi¹ „nigdy was nie puszczā”

Tata dotrzymuje obietnic.

Ja teă dotrzymam i

pomodlā siā za niego.

Stefania Mitan-Abel  ( lat  11) 

WiadomoPci

Ze stacji „Czas na mi¹oĄą”

NajĄwieăsze wiadomoĄci

Na poczĀtek ciemne chmury

Wiele par w Ącieăce

NienawiĄci

Jednak s¹oĆcem zza chmur

Jest para na skrzyăowaniu

Mi¹oĄci z radoĄciĀ

Niestety coraz wiācej

Kropel deszczu sp¹ywa

Po policzkach

A zimne i twarde p¹atki

ýniegu zaczynajĀ zakrywaą 

Upalne s¹oĆce w sercu

To juă na tyle 

WiadomoĄci 

III miejsce, Konkurs Poetycki 2011, kategoria poetów m¹odszychII miejsce, Konkurs Poetycki 2011, kategoria poetów m¹odszych
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Kacper Borkowski  ( lat  12)

Widzowie

D¹ugowidz

Widzi

Daleko

Krótkowidz

Widzi

Krótko

A nicwidz

Nie widzi 

Nic

D¹ugowidz

Nie musi

Nosią okularów

Krótkowidz

Musi

A nicwidz

Nie musi

Bo i tak

Nie widzi

Nic

D¹ugowidz

Moăe

Czytaą

Krótkowidz

Moăe teă

A nicwidz

Nic nie czyta

Bo nie widzi nic

Justyna Sikora ( lat  12)

Bez zbTdnych epitetów

Pamiātam ciā jak dziĄ,

Ale nie mogā przewidzieą,

Jak jutro.

JesteĄ dla mnie tajemnicĀ,

Jak pojutrze.

Nigdy siā nie uĄmiechasz.

Moăe Ącigasz siā z w¹asnĀ fantazjĀ.

Masz racjā to jest rajd,

Miādzy chwilami szczāĄcia

I d¹uăĀcym siā czasem bezczynnoĄci.

Na zmartwienia nie ma miejsca.

Zmarnowane dni,

WypalajĀ dziury w naszej kartotece,

Wiāc lepiej nie zapisuj myĄli na papierze.

Nagroda przyznana i ufundowana 

przez cz¹onka jury, Miros¹awa Nadymusa

„za tytu¹ i uămiech” w wierszu pt. „Widzowie”, 

Konkurs Poetycki 2011, kategoria poetów m¹odszych

Nagroda Dyrektora Tatrzaąskiego Parku Narodowego za najwyĂej punktowany 

zestaw wierszy, Konkurs Poetycki 2011, kategoria poetów m¹odszych
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Aleksandra Hulbój  ( lat  13)

* * *

Zanim mnie stworzysz

WymyĄl mi przysz¹oĄą

By siā póĂniej nie martwią

Zanim mnie stworzysz

Spraw dla mnie serce

I lewĀ d¹oĆ

A jeĄli moăesz to 

Stopā

Zanim mnie stworzysz

WymyĄl mi wspomnienia

Bym nie by¹a sama w 

Ciemnej nocy

Zanim mnie stworzysz

Obdaruj mnie uĄmiechem

Takim

Który siāga teă oczu

ByĄ patrzĀc w nie 

Pierwszy raz

Wiedzia¹

úe twoja wyobraĂnia jest

Idealna

Kinga Dusik  ( lat  14)

Hermetyk

Pozna¹am go ostatnio.

D¹ugo mi zajā¹o bezskuteczne dobieranie siā do jego wnātrza.

By¹ dziwny.

Bosy, brudny i…szczelnie zamkniāty.

Pojawi¹ siā tak nagle.

Z karteczkĀ przyklejonĀ do ust,

Na której ma¹e literki uk¹ada¹y siā w s¹owo:„hermetyk”

Ale i tak go polubi¹am.

A on polubi¹ mnie.

Nie rozmawialiĄmy ze sobĀ.

StaliĄmy i patrzyliĄmy na siebie

Mia¹ duăe oczy i jasnĀ skórā.

Od czasu do czasu unosi¹ brwi, 

Wywo¹ujĀc przy tym,

przyp¹yw fali zmarszczek,

na jego g¹adkie blade czo¹o.

Sta¹ w bezruchu przeszywajĀc mnie wzrokiem.

Nie uĄmiecha¹ siā.

Nie mruga¹.

Nawet nie oddycha¹.

Po prostu pog¹aska¹ mnie po w¹osach

I zwyczajnie odszed¹.

II miejsce, Konkurs Poetycki 2011, kategoria poetów starszych

I miejsce i Nagroda Burmistrza Zakopanego, Janusza Majchra, 

Konkurs Poetycki 2011, kategoria poetów starszych
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Natalia  Dziurny ( lat  15)

Ferajna Lucyfera wznosi owacje

Uchyli¹eĄ wrota haĆby

I cóă

Wcale nie jest tak niesmacznie.

Moăe gdyby nie ten

Lekki odór

Rozk¹adajĀcych siā po kĀtach

SkĀpych k¹amstw

By¹oby ca¹kiem przytulnie.

I cóă

úe leăy w salonie 

Jakby wysz¹a spod samych rĀk Stwórcy.

Ogród na¹ogów ko¹o kominka.

ýwiadkiem naocznym

Jedynie cia¹o w doniczce.

ýwiadkiem nr 2

Wszyscy z tylnego rzādu.

W epickim zakoĆczeniu

Epicka ko¹ysanka.

RozhuĄtane biodra 

PrzechylajĀ siā

To w lewo

To w prawo.

Czyăby zaszczyci¹ nas cichy wstyd?

Ferajna Lucyfera wznosi owacjā

I co z tego

Przecieă to wieczór sztuki.

Maciej  Kie ¹piąski  ( lat  14)

* * *

Ch¹opczyk na kolanach babci

Ca¹uje jĀ w policzek,

Drzewa muskane wiatrem 

Ko¹yszĀ siā i szumiĀ pieĄĆ letniĀ,

LeăĀcy na murawie kot ¹apie s¹oneczne promienie.

W czerni jest mu najlepiej.

Zapach szarlotki unosi siā w powietrzu.

Piākny obraz wykopany z kufra na 

Strychu.

Nagroda Starosty Tatrzaąskiego za najwyĂej punktowany zestaw wierszy, 

Konkurs Poetycki 2011, kategoria poetów starszychII miejsce, Konkurs Poetycki 2011, kategoria poetów starszych
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Kinga Dusik  ( lat  14)

Chwile finaYu

Kiedy bādā duăa, 

to kupiā sobie karocā,

Kiedy bādā duăa,

to znajdā sobie ksiācia,

Kiedy bādā duăa,

to zamieszkam w zamku,

Kiedy bādā duăa…

juă mnie nie bādzie.

*

Widzā Ąwiat¹o…

Gdzie?

W tunelu…

Umieram?

Moăe…

Gdzie jestem?

Pod ziemiĀ…

I?

Widzā Ąwiat¹o.

PociĀgu ob¹ādu.

*

Otwieram oczy.

Powoli, ciāăko, sennie…

Dotykam g¹owy,

 a jej nagoĄą mnie przeraăa.

Martwe koĆczyny zwisajĀ z szpitalnego ¹óăka.

W lustrze odbija siā coĄ. 

CoĄ, co nie przypomina cz¹owieka.

Zamykam oczy…

Czas siā zatrzyma¹.

Aleksandra Chrobak ( lat  15)

Podejmij ^ycie

Codziennie przechodzā przez ten próg,

na którym leăĀ,

ub¹ocone decyzje do podjācia.

IĄą do przodu,

to jak ciĀgnĀą za sobĀ linā,

do której co jakiĄ czas

ludzie

doczepiajĀ k¹amstwa, zdrady,

UĄmiech odbity w lustrze,

zawieszonym do góry nogami.

CofnĀą siā,

to jak uciekaą,

przed niedopa¹kami w¹asnych ambicji,

zgubią drogā i ăyą tym 

co dawno minā¹o.

UtknĀą - wziĀą g¹āboki oddech

i nigdy nie wypuĄcią powietrza,

us¹yszeą ciszā i p¹ywaą w niej bez koĆca,

dotknĀą kresu i z¹amaą sobie na nim kark.

Monotonnie chodzią raz w prawo, raz w lewo,

czasami nogĀ,

przesunĀą kolejnĀ decyzjā na potem.

I tak cyklicznie,

odliczajĀc sekundy,

nic nie robią ze swoim losem.

Nagroda Prywatna Justyny Kowalik,  za wraĂliwoăĄ poetyckÿ i dynamiczny rozwój literacki, 

Konkurs Poetycki 2011, kategoria poetów starszych
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*

W moim pokoju jest wszystko.

Pluszowy miĄ, kilka porcelanowych lalek, róăowe lusterko, 

plastikowe kredki…

Ale!

CzegoĄ brakuje…

Kolejnej lalki do kolekcji?

Miākkiego pluszaka?

Nie…

W moim pokoju, nie ma juă,

po prostu…

mnie

*

Kiedy cz¹owiek pisze wiersz…

Zapisuje swojĀ duszā.

Niekiedy jest blisko paradoksalnego bana¹u,

Który uk¹ada siā w litery:

N

I

C

Niekiedy te ma¹e, niechlujnie napisane na kartce s¹owa,

SĀ fenomenalnym odkryciem, nowego gatunku poezji.

Niekiedy jednak kartka pozostaje pusta,

a jej czystoĄą 

uk¹ada wiersz.

wiersz, który opowiada,

swojĀ historiā.

Justyna Sikora ( lat  11) 

Mapa myPli 

IdĀc prosto, 

mijamy aktualnoĄci i ciekawostki, 

SkrācajĀc w prawo,

Przechodzimy obok 

szkolnych informacji. 

WspinajĀc siā w górā dotrzemy do tego, 

co powiedzieli rodzice, 

a skrācajĀc w lewo 

podejdziemy pod twardy dysk.

Nastāpnie skrācimy w prawo, 

przechodzĀc obok planów i zamiarów, 

potem, 

pobiegniemy prosto poprzez strachy, 

Na koĆcu tej d¹ugiej alei zatrzymamy siā, 

pomiādzy marzeniami, 

a potem wejdziemy na najwyăszĀ górā 

kryjĀcĀ tajemnicā.

Na koĆcu odwiedzimy archiwum, 

w którym przechowujemy stare, 

Notatki 

Informacje

Listy 

I bādziemy mieą nadziejā, 

úe znajdziemy coĄ, 

O czym dawno zapomnieliĄmy.

I nagroda, Gala Poezji 2010, kategoria poetów m¹odszych

Nagroda przyznana i ufundowana przez Dyrektora Teatru Witkacego w Zakopanem, Andrzeja 

Dziuka, Konkurs Poetycki 2011, kategoria poetów starszych
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Ania Gÿsienica Byrcyn ( lat  10)

Cycie 

Przez moje ăycie pādzā galopem 

Staram siā ominĀą wszystkie przeszkody 

Lecz czasami poddajā siā 

Wmawiam sobie, ăe nie dam rady 

Uciekam przed mi¹oĄciĀ 

Wiem, ăe w koĆcu mnie dogoni 

Juă dogoni¹a 

Dopad¹a jak przestāpcā 

Wiedzia¹a, ăe jej unikam 

Nagle moje ăycie zrobi¹o siā szare 

Galop zmieni¹ siā w truchtanie 

Nie chcia¹am dorastaą!

Kacper Hubicki  ( lat  11) 

Ciasto 

Upieczmy ciasto... 

Trochā mi¹oĄci, 

Trochā namiātnoĄci, 

Szczypta zrozumienia 

I czyste sumienia, 

ZwiĀzek ma¹ăeĆski, 

Pó¹ damski pó¹ māski

Upieczmy je razem 

Lecz nie tym razem. 

Moăe po Ąwiātach 

Gdy zapamiātasz 

Moăe na wiosnā, 

Kiedy dorosnā.

III nagroda, Gala Poezji 2010, kategoria poetów m¹odszychII nagroda, Gala Poezji 2010, kategoria poetów m¹odszych
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Zuzanna Wiercioch ( lat  15)

Nawrócenie 

Wczoraj kocha¹am siā z Bogiem 

Zawsze twierdzi¹am, ăe go nie ma, 

Ale przecieă po wszystkim 

Leăa¹ ko¹o mnie,

Chrapa¹ cichutko. 

Liczy¹ mi grzechy. 

Spowiedz� bez poĄrednika, 

Bez regu¹ki, wykrācania numeru 

Symbolicznym znakiem krzyăa 

Z jego d¹oni, stóp i boku 

SĀczy¹a siā krew Bez kwiatów, Ąwiec, zapachu kadzid¹a. 

Bādā siā kochaą z Bogiem co wieczór...

* * *

Wczoraj kocha¹am siā z Bogiem, 

Zawsze twierdzi¹am, ăe go nie ma, 

Ale przecieă po wszystkim 

Leăa¹ ko¹o mnie,

Z roz¹oăonymi rākami, 

Ze splecionymi nogami. 

Z jego boku, d¹oni i stóp 

SĀczy¹a siā krew.

Liczy¹ mi grzechy. 

Rany coraz g¹ābsze, 

Spowiedz� bez poĄrednika 

Boli bardziej. 

Ukrzyăowa¹am go, 

Zobaczymy czy zmartwychwstanie.

Kacper Borkowski  ( lat  11)

Dzieci]stwo  

DzieciĆstwo 

To babcia

DzieciĆstwo 

To d¹ugie spacery

DzieciĆstwo 

To mleko 

Przynoszone 

Do ¹óăka

DzieciĆstwo 

To samochody 

Na resorach

DzieciĆstwo 

To klocki, 

Które wiecznie 

Siā ¹ĀczĀ

Szkoda, 

úe dzieciĆstwo 

Nie trwa 

Wiecznie

I nagroda, Gala Poezji 2010, kategoria poetów starszychWyróĂnienie, Gala Poezji 2010, kategoria poetów m¹odszych
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Maryna Staączewska ( lat  13)

* * * 

Uczucia – przymierzam je jak ubranie 

SzczāĄcie jak potargane rajstopy – 

W koĆcu wylĀdujĀ w koszu 

Mi¹oĄą niczym sukienka z gorsetem

– Tylko na wyjĀtkowe okazje 

Strach to koszula nocna 

– Jedynie nocĀ 

Smutek jak za duăe buty

– Ubrane przypadkowo 

Z¹oĄą aksamitnym szalem

– To tylko dodatek 

ZazdroĄą – parasolka w s¹oneczny dzieĆ

Natalia  Dziurny ( lat  14)

Niewidomy 

Opuszek palca 

Zamocz w plakatówce. 

Po ciemku 

Namaluj ýwiat, ziemiā, ăycie. 

SamodzielnoĄą tu nie ujdzie p¹azem. 

Nie przeprowadzisz przez jezdniā 

Siwej kobiety o lasce, 

To ona przeprowadzi ciebie. 

BudzĀc siā rano, odkryjesz, 

úe nie ma sensu podnosią powiek. 

Jedynie siā zakurzĀ. 

Próbujesz s¹yszeą kolory, 

DotknĀą tlenu jāzykiem, 

Zasmakowaą pewnoĄci siebie. 

Ale nie wytykaj Boga palcem. 

Nie obwiniaj.

III nagroda, Gala Poezji 2010, 

kategoria poetów starszych

II nagroda, Gala Poezji 2010, 

kategoria poetów starszych
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Hanna Wojak ( lat  18)

Emilka  

Emilka to ma¹a laleczka 

która Ąmieje siā przez ¹zy. 

W¹osy i rzāsy porwa¹ jej silny wiatr 

i rzeka z czarnej strzykawki. 

Emilka nie zna zimy. 

Spādzi¹a jĀ w bia¹ym ¹óăeczku, 

lecz bieli Ąniegu nie pozna¹a. 

Ws¹uchujĀc siā w nocny p¹acz 

wyróăni¹a jego dwa rodzaje 

g¹oĄny

 i cichy który zanika 

i nie moăna go us¹yszeą kolejny raz. 

Emilka ma duăo przyjació¹ 

z podkrĀăonymi oczkami 

I tylko czasem zauwaăa 

ăe kogoĄ brakuje, 

a jeszcze wczoraj poăycza¹ jej zabawkā... 

Emilka nie lubi patrzeą do lustra 

bo widzi w nim ¹ysego ch¹opca... 

Karmiona nadziejĀ 

Przykrywana ko¹derkĀ mi¹oĄci 

ýni o blond w¹osach 

Z bajki o Kopciuszku.

Jakub Legoą  ( lat  15)

Miasto strachu 

Za murami strachu nigdy siā nie ukryjesz. 

SĀ stare, odrapane i trzāsĀ siā w posadach. 

Pierwszy lepszy dzieciak o Ąmia¹ym spojrzeniu 

Moăe je zburzyą I zostawią ciebie 

I miliony ludzi w stanie paraliău. 

Miasto Otoczone obwodnicĀ niepewnoĄci 

Zape¹nione ulicami niepokoju. 

Moăesz odetchnaą� 

W centralnym parku pielāgnowania lāków. 

Spytasz siā innych czy ich widzieli, 

Dziwnych ludzi o umys¹ach zas¹oniātych 

KataraktĀ otāpienia, 

KryjĀcych siā za fasadĀ czarnych kamizelek, 

Broni gotowych do strza¹u 

I oczu do zabijania. 

DwupasmowĀ nicoĄciĀ 

PādzĀ siā bawią. 

KtórĀ zabawkowĀ wieăyczkā tym razem zburzĀ, 

By znów pobawią siā milionami ăyą? 

PomyĄlisz o ăyciu poza Miastem Strachu, 

Czy w ogóle takie jest? 

Zastanowisz siā 

Czy masz do czynienia z bestiami 

Z najkoszmarniejszego snu. 

Nie, to sĀ przecieă ludzie.

I nagroda, Gala Poezji 2010, kategoria poetów – absolwentówWyróĂnienie, Gala Poezji 2010, kategoria poetów starszych
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Asia Najbor  ( lat  17)

Wyznanie   

Nie chcā szukaą swojej drogi – 

wolā bezpiecznie kroczyą wĄród Ącieăek 

oswojonych ciep¹em tysiĀca innych kroków. 

Nie pragnā wypiātrzaą nowych gór – 

lepiej myĄlĀ opatrzyą przesz¹e i przysz¹e 

bóle podejĄą pod zwaliste stoki. 

Nie mam potrzeby rzĀdzią Ąwiatem – 

wystarczy mi spojrzenie ze szczytów 

na kropki ludzi w dole, swādzĀce jak piasek w oku. 

Nie muszā jez�dzią daleko - 

mam wiele linii papilarnych podobnych do 

ăy¹ liĄci 

t¹oczĀcych krew lasu pospiesznie. 

I kiedy tak stojā, po raz kolejny, 

wĄród wszystkich martwych p¹yt 

kamiennych jak twarz odbita na czarnobia¹ej kartce, 

i kiedy splatam d¹oĆ z marmurem 

a listopad znów skrapla siā nad g¹owĀ, 

otula nicoĄą nutami i corocznymi westchnieniem 

zniczy

wtedy wiem; 

i chcā pogrzebaą s¹owa.

Jerzy Gut ( lat  17)

* * * 

Ja wiem, ăe ty rzĀdzisz. 

Twoje panowanie, 

które z defi nicji potwierdzam 

nie dziwi mnie. 

I przegrywam znów z tobĀ, 

PosiadajĀca piākne imiā 

rodem z ateĆskich, 

przedchrystusowych placów. 

Bezwzglādna tak, ăe litoĄą

zda¹aby siā niedopuszczalna i szalona. 

Surowa w swoich prawach nieskoĆczenie 

nie tolerujĀca odmowy 

kpiĀca z buntowników.

ăonglujesz przyczynĀ i skutkiem

Nie pytasz siā czy chce z tobĀ graą, 

czy chce zanurzyą siā w odmācie 

twoich realiów 

Ty wiesz...

ăe ciebie biorĀ za kompas wszyscy. 

Nawet jak im siā zdaje, 

ăe romantycznie siā gubiĀ.

Korumpujesz neurony... 

Zezwierzācasz …

II nagroda, Gala Poezji 2010, kategoria poetów – absolwentów
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Nie wnikajĀc wiāc w 

przewidywalnoĄą religijnoĄci 

banalnoĄą mi¹oĄci 

wyt¹umaczalnoĄą cierpienia

i tragedie nas samych 

posiadajĀcych niby 

Ha Ha – wolnĀ wolā. 

Jeszcze raz nieĄwiadomie wystĀpiā w twoim show...

No co...? 

Nie tak jest... pani Logiko?

Ewa Polaąska ( lat  19)

OkolicznoPciowy 

W twoim tutaj to nie ja 

bo stajā siā jakby wyăsza 

kiedy jesteĄ w moich okolicach 

nie mieszczā siā chyba w ramach ramion

Wyrastam z prezentów 

pierĄcionków pomadek 

wyplutych cukierków co mia¹y smakowaą 

a nie smakowa¹y 

nie mam dla ciebie, do ciebie 

nie mam prócz papierków 

w naszym muzeum makulatury 

czāstujā szklanym okiem 

i z¹otopodobnym zābem

Za to za szybki objazd na skrzyăowaniu spojrzeĆ 

Hojnie op¹acam moich zbiegów okolicznoĄci

III nagroda, Gala Poezji 2010, kategoria poetów – absolwentów WyróĂnienie, Gala Poezji 2010, kategoria poetów – absolwentów
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Hanna Wojak ( lat  18)

Kochankowie ciszy    

MilczĀcy 

PodajĀ sobie drăĀce rāce 

z uĄmiechem bez s¹owa... 

ChwytajĀc w otwarte usta 

powietrze 

Ąwieăe i ciche

bez s¹ów. 

IdĀ przed siebie 

patrzĀc w swe oczy 

Nie mówiĀ, nie wyznajĀ, 

nie krzyczĀ. 

W ciszy stykajĀ siā g¹owami 

znajĀ swoje myĄli 

bez opowieĄci, dowcipów 

ýmiejĀ siā i p¹aczĀ... 

OpierajĀc siā o swoje ramiona 

w ciszy 

kochajĀ, tāskniĀ 

i mówiĀ o mi¹oĄci bez s¹ów.

Ada Wielgus ( lat  17)

Tatrza]ski teatr  

Okute sierpem stwórcy 

¹aĆcuchy górzyste twardniejĀ, 

rysujĀc na mapie granice scenariusza,

pierwsze melodie zmys¹owych 

nut, wystukujĀ rytm serca 

ma¹ej ¹Āki,

wklās¹e doliny swymi oczyma 

spoglĀdajĀ na niebo, kierujĀc 

taĆcem ptaków,

potoki w¹osów, skrācone 

jak sprāăyny zegara, 

wprawiajĀ w ruch opowieĄą,

psotny wietrzyk upierajĀcy 

siā na g¹ównĀ rolā, zaprasza 

robiĀc tylko cichy nastrój.
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Miko ¹aj  Borkowski  ( lat  15)

BezczynnoP[ ograniczona   

od pewnego czasu 

siedzā zamkniāty 

w puszce od konserw 

skutecznie utrwalony 

aă do jej otworzenia

stojā w miejscu. 

to nic 

otaczajĀce mnie 

ze wszystkich stron 

irytujĀce, doprawdy.

kuku¹ka uprzejmie 

informuje o rozpoczāciu 

szeĄciu miliardów 

utraconych godzin

kiedy stanowcze 

„doĄą” 

nie wystarcza

nie zmieniā Ąwiata 

sprawdzi¹em eksperymentalnie

bierzemy scyzoryki 

idziemy z ch¹opakami 

przepi¹owaą tāczā

Zofia Ziel iąska ( lat  10) 

Dzwonnik z Notre Dame  

Zapomniany przez ludzi 

rozpaczliwie schyla g¹owā, 

co godzinā rāce wysoko wyciĀga 

i chwyta grubĀ, ciemnobrĀzowĀ linā.

Na ca¹e miasto spada huk dzwonów, 

ta fala przebija siā przez domy 

przeszywajĀc ludzkie umys¹y. 

Raz po raz ¹za z jego oka p¹ynie, 

pot sp¹ywa mu po ciele,

nogi siā uginajĀ. 

Dzwonnik z linĀ wzbija siā ponad ziemiā 

aă do nieba. 

Czuje jakby dotyka¹ miākkich jak ko¹dra, 

przyjemnych jak jedwab chmur. 

Dotyka ich swoimi zniszczonymi rākami. 

Potem spada jak jastrzĀb, 

a kolejna ¹za i kropla potu na ziemiā sp¹ywajĀ. 

Siada, s¹yszy dz�wiāk 

jakby ktoĄ p¹ótno rozdziera¹. 

Chowa siā za potāănym dzwonem, 

unosi g¹owā ku niebu i jĀkajĀc siā 

odmawia pacierz do Matki Boskiej.

Wiersz nominowany do publikacji, Gala Poezji 2010, kategoria poetów starszych Wiersz nominowany do publikacji, Gala Poezji 2010, kategoria poetów m¹odszych
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Aleksandra Malinowska ( lat  15) 

Jestem tylko anioYem   

Wys¹ano mnie 

jak jednĀ z piāciu 

na rozstrzelanie 

narzĀdów 

emocjonalnych. 

Zgrabnie u¹oăyli 

ma¹e stopy 

na szpitalnym ¹óăku. 

Skrzyd¹a dog¹ābnie 

schowali 

w fa¹szywe oczy.

Przez przewlek¹Ā chorobā 

charakteru lewitowa¹am 

w sumie oddechów. 

Nie umar¹am z zaplanowania. 

Wcale nie umrā 

Na uspo¹ecznienie. 

Cz¹owiekiem nie bādā. 

Tymczasem

PaĆstwo wybaczĀ. 

Nie sĀ godni 

przenikliwego 

ujrzenia destrukcji 

Anio¹a.

Katarzyna Lassak ( lat  14)  

Kredens  

Otwarte s¹owa w zakurzonym kredensie 

UciekajĀ przed ogromem akapitów 

BudzĀc zmar¹ych ze snu wiecznoĄci.

Rozbite witraăe odbijajĀ w popākanym szkle 

Ízy i krew przelane przez 

Suche, atramentowe kartki.

Stary schowek w zakurzonym kredensie 

Przechowuje w zapomnianym albumie 

Oklaski ze spektaklu w teatrze 

I uk¹ony niemych, sztywnych baletnic.

Malowana zastawa porcelanowa 

W czwartej szufl adzie kredensu, 

Zawiniāta w szary papier, 

PrzypominajĀcy kolor oczu babci, 

Kiedy kwit¹y w ogrodzie wiosenne ăonkile.

A obok zastawy z¹oty zegar 

WskazujĀcy zastyg¹Ā godzinā 

BudzĀcĀ zmar¹ych ze snu wiecznoĄci.

Wiersz nominowany do publikacji, Gala Poezji 2010, kategoria poetów starszych Wiersz nominowany do publikacji, Gala Poezji 2010, kategoria poetów starszych
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Zuzanna Zarycka ( lat  13)  

MiYoP[   

Moralnie niemoralna 

Beznadziejnie piākna 

Jak niezaplanowana przygoda 

WplĀtuje siā w nasze ăycie 

Zdradliwie cudowna 

Miesza nam w g¹owach 

PowodujĀc zamāt 

Spokojnie wykaĆcza nas w biegu 

Na koniec staje siā nienawiĄciĀ 

Nigdy nie trwa wiecznie 

Lecz jest nieskoĆczona 

Jak wyrwane z kontekstu zdanie 

Niepojāta 

Niezrozumia¹a 

Niezbādna

Ewa Utracka ( lat  13)  

* * *  

Nie, absolutnie nie szczāĄcie. 

Tak bardzo uskrzydla, 

Jeszcze odlecā zbyt wysoko marzeniami, 

Jeszcze chwila i bādā myĄleą, 

úe wszystko mam, 

A przecieă to takie niedorzeczne.

Nie, nie, nie szczāĄcie. 

Ono doda mi tylu si¹, 

úe przeniosā wszystkie góry,

A tak bardzo chcā, 

úeby pozosta¹y na swoim miejscu.

Ten piākny stan ukojenia, 

Chwilowego oderwania siā 

Stopami od pod¹oăa. 

Taka fi kcja literacka, 

StajĀca siā realna tylko wtedy, 

Gdy zapomnimy

O wczorajszej codziennoĄci.

Wiersz nominowany do publikacji, Gala Poezji 2010, kategoria poetów starszych Wiersz nominowany do publikacji, Gala Poezji 2010, kategoria poetów starszych



42 43

Zofia Walczewska ( lat  13)  

Obca   

Obca postaą przemknā¹a przez szare komnaty uczuą 

Cicha, skromna, delikatna 

Postaą odrzucona przez codziennoĄą 

Zwiniāta w kĀcie,

Schowana w szufl adzie biurka, 

Zaniedbana. 

Wyrzucona z napiātego planu godzin. 

Oby tylko zdĀăyą!!!

Nie ma dla niej miejsca w ăyciu gdzie czas biegnie tak prādko. 

Niewaăna. 

Piākna? 

Tylko w bajkach.

KochajĀca? 

Raczej zadajĀca ból z bezradnoĄci. 

Mi¹oĄą?

Aleksandra Mitan-Abel  ( lat  15) 

WesoYe miasteczko 

Zakocha¹am siā! 

Tak! 

PoszliĄmy na karuzelā 

WirowaliĄmy pomiādzy 

Jego dowcipami a 

Moim krzykiem 

Nastāpne by¹y lody 

Czekoladowe...

O smaku 

Goryczy 

Na mój ăa¹osny Ąmiech 

On odpowiada¹ 

Ciep¹em i ¹akociami 

Róăowa frustracja 

Natrafi a¹a na 

CzarnĀ radoĄą 

Moje nieudolne oczy 

Szuka¹y wolnoĄci a 

Jego ciche usta zbliăenia 

Odkocha¹am siā!

Wiersz nominowany do publikacji, Gala Poezji 2010, kategoria poetów starszych Wiersz nominowany do publikacji, Gala Poezji 2010, kategoria poetów starszych
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Eunika Legoą  ( lat  14) 

Portrety wspomnie]

Nasze twarze wyjāte z przedszkolnego portretu 

IdĀ na spacer. 

Zakurzone wspomnienia 

Polerujemy na b¹ysk.

ýmiejesz siā, ăe tematem naszych k¹ótni 

By¹y kredki, 

Ja wyĄmiewam koleăanki, 

Które zazdroĄci¹y mi, ăe z tobĀ siedzā. 

Wiosenne porzĀdki budzĀ wspomnienia. 

Ty i ja juă na zawsze.

W pierwszy dzieĆ ma¹ăeĆstwa 

Wspominamy chwile, które nas po¹Āczy¹y. 

Nasze twarze wyjāte z przedszkolnego portretu 

IdĀ na spacer.

Wiersz nominowany do publikacji, Gala Poezji 2010, kategoria poetów starszych
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