
Kacper Hubicki, kl. V
A gdybym tak
Borówie

A gdybym tak
pokochał wszystkich
wtedy byłbym Bogiem

A gdybym tak
Zobaczył wszystko 
Wtedy byłbym słońcem

A gdybym tak
Kogoś nie opuszczał 
wtedy byłbym psem

A gdybym tak umarł
Wtedy byłbym człowiekiem…

Mikołaj Borkowski, kl. IX
Bezczynność ograniczona

od pewnego czasu
siedzę zamknięty
w puszce
od konserw
skutecznie utrwalony
aż do jej otworzenia

stoję w miejscu.
to nic
otaczające mnie
ze wszystkich stron
irytujące, doprawdy.

kukułka
uprzejmie informuje
o rozpoczęciu
sześciu miliardów
utraconych godzin

kiedy stanowcze
„dość”
nie wystarcza
nie zmienię świata
sprawdziłem eksperymentalnie



bierzemy scyzoryki
idziemy z chłopakami
przepiłować tęczę

Kacper Hubicki, kl. V
Ciasto
II nagroda

Upieczmy ciasto…
Trochę miłości,
Trochę namiętności,
Szczypta zrozumienia
I czyste sumienia,
Związek małżeński,
Pół damski pół męski

Upieczmy je razem
Lecz nie tym razem.
Może po świętach
Gdy zapamiętasz
Może na wiosnę,
Kiedy dorosnę…

Kacper Hubicki, kl. V
Ci, którzy

Ci którzy się modlą
Choćby zbłądzili
Znajdą łaskę u Pana

Ci, którzy się smucą
Zostaną pocieszeni
I będą się śmiać 

Ci, których nikt nie kocha
jeśli kochają Boga 
Odnajdą wzajemność

Ci, którzy zasnęli na wieczność
W wieczności się obudzą 
I będą szczęśliwi.

Aleksandra Chrobak, kl. VIII
Czas w otchłani życia

Jestem przeszłością i przyszłością.
Pamiętam początek,



słońce dotykające gwiezdnego pyłu.
I dłonie,
które ulepiły ziemię.
Znam apokalipsę
i słyszę łabędzie pieśni
czarnych aniołów.
Codziennie ronię łzę nad czasem,
który nigdy nie jest
teraźniejszością.
Widzę duchy
pradawnych drzew
rwące się do obrony
dobrego imienia
świata.
Trzymam cię za rękę,
od wczorajszego dnia
aż po wieczność.

Aleksandra Chrobak, kl. VIII
Diamentowy pech

W poniedziałki 
jestem znakiem,
który nigdy 
nie pokazał
dobrej drogi.
We wtorki
możesz mnie zobaczyć,
jako małą kroplę
zwiastującą powódź.
W środy
wcielam się
w drugą stronę
zakurzonej bieli,
lub złe wspomnienie
dobrego momentu.
W czwartki
odsiaduje wyrok 
w klepsydrze
pełnej
plastikowego piasku.
W piątki
staję się
wielką ością 
w małej rybie,
która lubi przystanek 
zwany „Środkiem Krtani”.
W sobotę
nie mam wolnego.



Siedzę w kontakcie
czekając na wścibskie
dłonie, 
które poczęstują mnie wodą.
Najbardziej lubię niedzielę,
jestem wtedy
wyimaginowanym tobą,
sobowtórem
ubocznego efektu
dobra.

Kacper Borkowski kl. V
Dzieciństwo
Wyróżnienie

Dzieciństwo 
To babcia

Dzieciństwo 
To długie spacery

Dzieciństwo 
To mleko 
Przynoszone
Do łóżka

Dzieciństwo
To samochody
Na resorach

Dzieciństwo 
To klocki,
Które wiecznie
Się łączą

Szkoda,
Że dzieciństwo
Nie trwa 
Wiecznie 

Zofia Zielińska, kl. IV
Dzwonnik z Notre Dame

Zapomniany przez ludzi
rozpaczliwie schyla głowę,
co godzinę ręce wysoko wyciąga
i chwyta grubą, ciemnobrązową linę.



Na całe miasto spada huk dzwonów,
ta fala przebija się przez domy 
przeszywając ludzkie umysły.
Raz po raz łza z jego oka płynie,
pot spływa mu po ciele,
nogi się uginają.
Dzwonnik z liną wzbija się ponad ziemię
aż do nieba.
Czuje jakby dotykał miękkich jak kołdra,
przyjemnych jak jedwab chmur.
Dotyka ich swoimi zniszczonymi rękami.
Potem spada jak jastrząb,
a kolejna łza i kropla potu na ziemię spływają.
Siada, słyszy dźwięk
jakby ktoś płótno rozdzierał.
Chowa się za potężnym dzwonem,
unosi głowę ku niebu i jąkając się 
odmawia pacierz do Matki Boskiej.

Hanna Wojak, kl. III Liceum Oswalda Balzera
Emilka
I nagroda

Emilka to mała laleczka
która śmieje się przez łzy.
Włosy i rzęsy porwał jej silny wiatr
i rzeka z czarnej strzykawki.
Emilka nie zna zimy.
Spędziła ją w białym łóżeczku,
lecz bieli śniegu nie poznała.
Wsłuchując się w nocny płacz
wyróżniła jego dwa rodzaje
głośny 
i cichy który zanika
i nie można go usłyszeć kolejny raz.
Emilka ma dużo przyjaciół
z podkrążonymi oczkami
I tylko czasem zauważa 
że kogoś brakuje,
a jeszcze wczoraj pożyczał jej zabawkę…
Emilka nie lubi patrzeć do lustra
bo widzi w nim łysego chłopca…
Karmiona nadzieją
Przykrywana kołderką miłości
Śni o blond włosach
Z bajki o Kopciuszku.

Kacper Borkowski kl. V



Gdybym był…

Gdybym był małym kotkiem
Byłbym bardzo pieszczony

Gdybym był samolotem
Widziałbym nasz świat z góry

Gdybym był statkiem 
Poznałbym wszystkie morza na ziemi

Gdybym był słownikiem
Byłbym świetny z ortografii

Gdybym był kalkulatorem
Miałbym piątkę z matematyki

Ale jestem tylko człowiekiem 
Nie umiem prawie nic 

Asia Najbor, kl. II Liceum Oswalda Balzera
Invita Minerva

Wtulona w Ciebie ogrzewam grunt myśli,
wpycham niezdarnie sny między ramiona.
Dziwna sprawa z Tobą, poezjo.
Budzę się w Tobie i zasypiam w Tobie,
nawet oddycham po Twojemu,
po Twojemu przeglądam się w lustrze.
Rośniesz we mnie 

i gnijesz.

To właściwie miała być oda i prośba tak głucha
że tylko przyczajona pod językiem.
Wiele przeszłaś, wiem –
masz krótkie drzemki
i wiele gęb do wykarmienia,
tak często niepotrzebnie zawracano Ci głowę.
I choć przyznam – nie znamy się na sobie,
topię we frazach tony liter
ciągnących krtań na dno.

Boję się tego związku, zrywałam wielokrotnie.
Bo oni tacy rozrośli
w  konary opinii suchych i łzawych jak kurz.
Z głową zadartą stukają nosem nieba.
A my – trochę wstyd – takie ślepe i nikłe,
zanurzone w ubóstwie czterech ścian zmysłów,



gdzie stukot krwi
miesza się z furią nocy.

Rzekoma poezja odsuwa zasłony, otwiera we mnie okienka bezwstydu.
Wychylamy się z nich razem, trzęsąc z zimna. 
Wypchnę metaforę czasem 
- wyleć nad poziomy, i nie wracaj, do cholery,  
albo wrośnij w grunt pod nogami  - 
Czasem machamy zza krat liter domom, odpływającym w przestworza.
Oklaskujemy harmonie oddechów
zagranych na wszystkich ciałach świata.
Noc z oczami jak dwa księżyce 
wpatruje się w nas drwiąco.
U was też pewnie była, a teraz zmieszała się z mułem czasu.

Ten wiersz jest szczery i bardzo prosty, to pewnie nawet nie wiersz. 
Nie jesteśmy geniuszami – stawiamy spiż pospieszny, odlany z foremek.
By ta chwila niezdarna, zatopiona w formalinie, szczerzyła zęby z wystawy 
momentów ważnych.
Fabryczna poezja jakoś łatwiej znosi świty. 

Wiem, ta noc jest urodzona pod złą gwiazdą. 
Ale czasem nawet poezji świat uderzy do głowy. 
Leży teraz, pijana z bólu,
u mnie, na sercu.
I choć rwie się do góry, naga prawda sprowadza na ziemię.
Nie przeznaczono jej loży na niebie,
tam wykupiono już wszystkie miejsca. 
W pierwszych rzędach lokalni gwiazdorzy,
bezskładna proza życia,
czerwona reklama przecenionych uczuć
z telezakupów.

Już lepiej zostań tutaj i zemścij się ze mną
milcząc.

Jerzy Gut, kl. II Liceum Oswalda Balzera
***
III nagroda

Ja wiem, że ty rządzisz.
Twoje panowanie, 
które z definicji potwierdzam
nie dziwi mnie.
I przegrywam znów z tobą,
Posiadająca piękne imię 
rodem z ateńskich, przedchrystusowych placów.
Bezwzględna tak, 
że litość



zdałaby się niedopuszczalna i szalona.
Surowa w swoich prawach nieskoczenie
nie tolerująca odmowy
kpiąca z buntowników.

żonglujesz przyczyną i skutkiem

Nie pytasz się czy chce z tobą grać,
czy chce zanurzyć się w odmęcie 
twoich realiów
Ty wiesz... 
że ciebie biorą za kompas wszyscy.
Nawet jak im się zdaje,
że romantycznie się gubią.

Korumpujesz neurony...
Zezwierzęcasz ...

Nie wnikając więc w
przewidywalność religijności
banalność miłości
wytłumaczalność cierpienia
i tragedie nas samych 
posiadających niby
Ha Ha - wolną wolę.
Jeszcze raz nieświadomie wystąpię w twoim
show...

No co...?
Nie tak jest... pani Logiko?

Aleksandra Malinowska, kl. IX
Jestem tylko aniołem

Wysłano mnie
jak jedną z pięciu
na rozstrzelanie
narządów
emocjonalnych.
Zgrabnie ułożyli
małe stopy
na szpitalnym łóżku.
Skrzydła dogłębnie
schowali 
w fałszywe oczy.

Przez przewlekłą
chorobę charakteru
lewitowałam w



sumie oddechów.
Nie umarłam
z zaplanowania.
Wcale nie umrę
Na uspołecznienie.
Człowiekiem nie będę.
Tymczasem
Państwo wybaczą.
Nie są godni
przenikliwego
ujrzenia destrukcji
Anioła.

Justyna Sikora kl.V
Kim jestem?

Jestem człowiekiem, 
Mieszanką gliny z miłością Boga.
Czasem złym, czasem dobrym,
Po prostu człowiekiem.

Jestem dzieckiem,
Mieszanką gliny z miłością Boga i rodziców.
Niewinnym i złośliwym,
Po prostu dzieckiem.

Jestem dziewczyną,
Mieszanką gliny z miłością Boga i rodziców, lecz trochę większą 
miłością mamy niż taty.
Słodziutką i okrutną,
Po prostu dziewczyną.

Jestem koralikiem,
Malutkim, żółtym koralikiem na naszyjniku Boga.
Kochającym i pragnącym być kochanym,
Takim malutkim koralikiem.

Hanna Wojak, kl. III Liceum Oswalda Balzera
Kochankowie ciszy
Nagroda za najlepszy wiersz miłosny

Milczący
Podają sobie drżące ręce
z uśmiechem
bez słowa…
Chwytając w otwarte usta
powietrze 
świeże i ciche



bez słów.
Idą przed siebie
patrząc w swe oczy
Nie mówią, nie wyznają,
nie krzyczą.
W ciszy stykają się głowami
znają swoje myśli
bez opowieści, dowcipów
Śmieją się i płaczą…
Opierając się o swoje ramiona
w ciszy
kochają, tęsknią
i mówią o miłości bez słów.

Katarzyna Lassak, kl. VIII
Kredens 

Otwarte słowa w zakurzonym kredensie
Uciekają przed ogromem akapitów 
Budząc zmarłych ze snu wieczności.

Rozbite witraże odbijają w popękanym szkle
Łzy i krew przelane przez
Suche, atramentowe kartki.

Stary schowek w zakurzonym kredensie 
Przechowuje w zapomnianym albumie
Oklaski ze spektaklu w teatrze
I ukłony niemych, sztywnych baletnic.

Malowana zastawa porcelanowa 
W czwartej szufladzie kredensu,
Zawinięta w szary papier,
Przypominający kolor oczu babci,
Kiedy kwitły w ogrodzie wiosenne żonkile.

A obok zastawy złoty zegar
Wskazujący zastygłą godzinę
Budzącą zmarłych ze snu wieczności.

Justyna Sikora, kl.V 
Mapa myśli
I nagroda

Idąc prosto,
mijamy aktualności i ciekawostki,
Skręcając w prawo, 



Przechodzimy obok
szkolnych informacji,
Wspinając się w górę dotrzemy do tego,
co powiedzieli rodzice,
A skręcając w lewo podejdziemy pod twardy dysk.

Następnie skręcimy w prawo,
przechodząc obok planów i zamiarów,
Potem,
pobiegniemy prosto poprzez strachy,
Na końcu tej długiej alei zatrzymamy się,
pomiędzy marzeniami,
A potem wejdziemy na najwyższą górę
Kryjącą tajemnice.

Na końcu odwiedzimy archiwum,
W którym przechowujemy stare,
Notatki
Informacje
Listy
I będziemy mieć  nadzieję,
Że znajdziemy coś,
O czym dawno zapomnieliśmy.

Hanna Wojak, kl. III Liceum Oswalda Balzera
Miasto poezji

Nie pokażę ci na mapie tego miasta
Moje miasto nie ma nawet planu.
Ulica przy której mieszkam
co dzień zmienia nazwę,
wydłuża się
lub znika.
Dym z kominów jest czerwony
Bo do pieca wrzucamy swe zranione serca.
Rzeki w naszym mieście płyną pod górę
tworząc na szczytach wzburzone fontanny.
Niebo leży pod naszymi nogami
zachmurzone i tajemnicze.
Wiatr niesie ze sobą miłosne opowieści…
Pod drzewami zaś leżą poeci
pozbawieni dokumentów i paszportów
nie mają walizek i pieniędzy…
Tworząc miasto poezji
pozostają w nim na zawsze.

Jakub Legoń, kl. IX



Miasto strachu
Wyróżnienie

Za murami strachu nigdy się nie ukryjesz.
Są stare, odrapane i trzęsą się w posadach.
Pierwszy lepszy dzieciak o śmiałym spojrzeniu
Może je zburzyć
I zostawić ciebie
I miliony ludzi w stanie paraliżu.
Miasto
Otoczone obwodnicą niepewności
Zapełnione ulicami niepokoju.
Możesz odetchnąć
W centralnym parku pielęgnowania lęków.
Spytasz się innych czy ich widzieli,
Dziwnych ludzi o umysłach zasłoniętych 
Kataraktą otępienia,
Kryjących się za fasadą czarnych kamizelek,
Broni gotowych do strzału
I oczu do zabijania.
Dwupasmową nicością
Pędzą się bawić.
Którą zabawkową wieżyczkę tym razem zburzą,
By znów pobawić się milionami żyć?
Pomyślisz o życiu poza Miastem Strachu,
Czy w ogóle takie jest?
Zastanowisz się
Czy masz do czynienia z bestiami
Z najkoszmarniejszego snu.
Nie, to są przecież ludzie.

Zuzanna Zarycka,  kl. VII
Miłość

Moralnie niemoralna 
Beznadziejnie piękna
Jak niezaplanowana przygoda
Wplątuje się w nasze życie
Zdradliwie cudowna 
Miesza nam w głowach
Powodując zamęt
Spokojnie wykańcza nas w biegu
Na koniec staje się nienawiścią
Nigdy nie trwa wiecznie
Lecz jest nieskończona
Jak wyrwane z kontekstu zdanie
Niepojęta 
Niezrozumiała
Niezbędna



Zuzanna Wiercioch, kl. IX
Nawrócenie
I nagroda

Wczoraj kochałam się z Bogiem
Zawsze twierdziłam, że go nie ma,
Ale przecież po wszystkim 
Leżał koło mnie,
Chrapał cichutko.
Liczył mi grzechy.
Spowiedź bez pośrednika,
Bez regułki, wykręcania numeru
Symbolicznym znakiem krzyża
Z jego dłoni, stóp i boku
Sączyła się krew
Bez kwiatów, świec, zapachu kadzidła.
Będę się kochać z Bogiem co wieczór...

***
Wczoraj kochałam się z Bogiem,
Zawsze twierdziłam, że go nie ma,
Ale przecież po wszystkim 
Leżał koło mnie,
Z rozłożonymi rękami,
Ze splecionymi nogami.
Z jego boku, dłoni i stóp
Sączyła się krew.
Liczył mi grzechy.
Rany coraz głębsze,
Spowiedź bez pośrednika
Boli bardziej.
Ukrzyżowałam go,
Zobaczymy czy zmartwychwstanie.

Ewa Utracka, kl. VII
***

Nie, absolutnie nie szczęście.
Tak bardzo uskrzydla, 
Jeszcze odlecę zbyt wysoko marzeniami,
Jeszcze chwila i będę myśleć, 
Że wszystko mam,
A przecież to takie niedorzeczne.

Nie, nie, nie szczęście.
Ono doda mi tylu sił, 
Że przeniosę wszystkie góry,



A tak bardzo chcę, 
Żeby pozostały na swoim miejscu.

Ten piękny stan ukojenia,
Chwilowego oderwania się 
Stopami od podłoża.
Taka fikcja literacka,
Stająca się realna tylko wtedy, 
Gdy zapomnimy
O wczorajszej codzienności.

Natalia Dziurny, kl. VIII
Niewidomy
II nagroda

Opuszek palca
Zamocz w plakatówce.
Po ciemku
Namaluj
Świat, ziemię, życie.
Samodzielność  tu nie ujdzie płazem.
Nie przeprowadzisz przez jezdnię
Siwej kobiety o lasce,
To ona przeprowadzi ciebie.
Budząc się rano, odkryjesz,
Że nie ma sensu podnosić powiek.
Jedynie się zakurzą.
Próbujesz słyszeć kolory, 
Dotknąć tlenu językiem,
Zasmakować pewności siebie.
Ale nie wytykaj Boga palcem. 
Nie obwiniaj.

Zofia Walczewska, kl. VII
Obca

Obca postać przemknęła przez szare komnaty uczuć
Cicha, skromna, delikatna
Postać odrzucona przez codzienność
Zwinięta w kącie,
Schowana w szufladzie biurka,
Zaniedbana.
Wyrzucona z napiętego planu godzin.
Oby tylko zdążyć!!!
Nie ma dla niej miejsca w życiu gdzie czas biegnie tak prędko.
Nieważna.
Piękna?
Tylko w bajkach.



Kochająca?
Raczej zadająca ból z bezradności.
Miłość?

Ewa Polańska, Uniwersytet Jagielloński
Okolicznościowy
Wyróżnienie

W twoim tutaj to nie ja
bo staję się jakby wyższa
kiedy jesteś w moich okolicach
nie mieszczę się chyba w ramach ramion

Wyrastam z prezentów
pierścionków pomadek
wyplutych cukierków co miały smakować
a nie smakowały
nie mam dla ciebie, do ciebie
nie mam prócz papierków
w naszym muzeum makulatury
częstuję szklanym okiem
i złotopodobnym zębem

Za to za szybki objazd na skrzyżowaniu spojrzeń
Hojnie opłacam moich zbiegów okoliczności

Kacper Hubicki, kl. V
Pielgrzym

Czy przysiądziesz przy kominku? 
Dlaczego? 
Dlaczego zmachany, 
pozbawiony wszystkiego 
wraz z widokiem szczęścia ogarniającego cię wokoło, 
przepasany jedynie wiatrem - twoim przyjacielem 
odpowiadasz „nie”? 
Twoją metodą perswazji jest uśmiech. 
Lekki i skromny, ale nie wystarczający. 
Nie mają sensu dłuższe negocjacje…
słychać już skrzypienie zdartych sandałów …

Usiądź z nami przy kominku. 
Dlaczego tak ciężko cię namówić? 
Dlaczego trudno
oderwać cię od podróży, 
zainteresować? 
Twoją metodą perswazji jest ruch głową. 
Lekki i skromny, ale nie wystarczający. 



Nie mają sensu dłuższe negocjacje…
słychać już skrzypienie zdartych sandałów …

Usiadłeś z nami przy kominku. 
Dlaczego?
Dlaczego niesiony południowym wiatrem 
usiadłeś przy kominku, 
zdjąłeś sandały, 
wpatrzyłeś się w ogień usypiający? 
Twoją metodą perswazji jest powolne zamykanie oczu. 
Lekki i skromny, ale nie wystarczający ruch. 
Nie mają sensu dłuższe negocjacje. 
Odpływasz do celu…

Eunika Legoń, kl. VIII
Portrety wspomnień

Nasze twarze wyjęte z przedszkolnego portretu 
Idą na spacer.
Zakurzone wspomnienia
Polerujemy na błysk.
Śmiejesz się, że tematem naszych kłótni
Były kredki,
Ja wyśmiewam koleżanki,
Które zazdrościły mi, że z tobą siedzę.
Wiosenne porządki budzą wspomnienia.
Ty i ja już na zawsze.
W pierwszy dzień małżeństwa 
Wspominamy chwile, które nas połączyły.
Nasze twarze wyjęte z przedszkolnego portretu
Idą na spacer.

Justyna Sikora V kl. 
Sprężynki w sercach

Miłość jest wszędzie, 
W parku,
Na plaży,
Dosłownie wszędzie.
To ona,
Prowadzi pannę młodą do ołtarza,
Kołysze bobasa do snu,
Każe przebaczać i żałować,
Sprowadza pokój na świecie.
Jest jak przyjaciele,
skarb,
czy muzyka.
Jak wiele rzeczy, które codziennie mijamy.



Poszukiwania miłości zakończą się niepowodzeniem,
Ponieważ najpiękniejsze jest to,
Że nigdy nie wiemy, 
Kiedy ją spotkamy.

Mikołaj Borkowski, kl. IX
* * *

świat się zmienia
od stworzenia z ziarenka
rozstrzelenia światła i mroku
skupienia materii w wirujące kulki
zasadzenia drzew
i wyhodowania zwierząt

świat się zmienia
od stworzenia człowieka
i przez stworzenie człowieka

świat się zmienia
galopując jak bizony z lascaux
człowiek wyszedł z jaskiń
odstępując je bandytom
wybudował mury
pozabijał wrogów
posiedział przy kominku
wymyślił żelazo
zatrudnił kowala
pozabijał wrogów
rozszczepił atom
zbudował atom
pozabijał wrogów

ostatnio jakoś spokorniał
robi to po cichu
nie obnosi się specjalnie

tradycja w piwnicy
wypiła stare wino
i zachichotała
pod nosem

Ada Wielgus, kl. II Liceum Oswalda Balzera
Tatrzański teatr
Nagroda za najlepszy wiersz tatrzański

Okute sierpem stwórcy
łańcuchy górzyste twardnieją,
rysując na mapie granice scenariusza,



pierwsze melodie zmysłowych
nut, wystukują rytm serca
małej łąki,

wklęsłe doliny swymi oczyma 
spoglądają na niebo, kierując
tańcem ptaków,

potoki włosów, skręcone
jak sprężyny zegara, 
wprawiają w ruch opowieść,

psotny wietrzyk upierający 
się na główną rolę, zaprasza
robiąc tylko cichy nastrój.

Anna Lassak, kl. IV
Tatrzańskie rytmy

Góralska muzyka,
Wybrzmiewająca w świerkowych lasach.
Harnaś stojący na wierzchołku turni,
Śpiewający wesołe nuty.
Rytm kroków góralskich juhasów 
rozlega się po wierchach i dolinach.
Baca pasący owce w rozległych polanach
Siedzi na skale i wesoło przygrywa 
na drewnianej piszczałce.
Spoglądając na to moje serce zaczyna 
wybijać góralskie rytmy. 

Maryna Stańczewska, kl. VII
***
II nagroda

Uczucia - przymierzam je jak ubranie
Szczęście  jak potargane rajstopy
- W końcu wylądują w koszu
Miłość niczym sukienka z gorsetem
- Tylko na wyjątkowe okazje
Strach to koszula nocna
-  Jedynie nocą
Smutek jak za duże buty
- Ubrane przypadkowo
Złość aksamitnym szalem



- To tylko dodatek
Zazdrość - parasolka w słoneczny dzień

Aleksandra Mitan-Abel, kl. VIII
Wesołe miasteczko

Zakochałam się!
Tak!
Poszliśmy na karuzelę
Wirowaliśmy pomiędzy
Jego dowcipami a
Moim krzykiem
Następne były lody
Czekoladowe…
O smaku
Goryczy
Na mój żałosny śmiech
On odpowiadał
Ciepłem i łakociami
Różowa frustracja
Natrafiała na
Czarną radość
Moje nieudolne oczy
Szukały wolności a
Jego ciche usta zbliżenia
Odkochałam się!

Zuzanna Wiercioch, kl. IX
Wiosna/lato 2009

Wyznał mi miłość,
Odrobinę nieświeżą,
Podwójnie zamrożoną,
Odgrzaną, zwróconą.
Zwymiotował na mnie,
Swoimi obrzydliwymi,
Różowymi,
Przesłodzonymi,
Uczuciami upaskudził 
Lewą półkulę.
Wybełkotał kilka
Lepkich dusznych słów,
Które trafiły wraz 
Ze śliną na moje 
Pretensjonalnie 
Zaróżowione policzki.
Poklejona nimi,
Uwięziona w nich,



Zamknięta przez nie,
Pobiegłam zwrócić
Niepokojące uczucie odwzajemnienia
Mam nadzieje,
Że te „motyle w brzuchu”
To tylko niestrawność.

Asia Najbor, kl. II Liceum Oswalda Balzera
Wyznanie 
II nagroda

Nie chcę szukać swojej drogi -
wolę bezpiecznie kroczyć wśród ścieżek
oswojonych ciepłem tysiąca innych kroków.
Nie pragnę wypiętrzać nowych gór -
lepiej myślą opatrzyć przeszłe i przyszłe 
bóle podejść pod zwaliste stoki.
Nie mam potrzeby rządzić światem –
wystarczy mi spojrzenie ze szczytów
na kropki ludzi w dole, swędzące jak piasek w oku.
Nie muszę jeździć daleko -
mam wiele linii papilarnych podobnych do
żył liści
tłoczących krew lasu pospiesznie.
I kiedy tak stoję, po raz kolejny,
wśród wszystkich martwych płyt 
kamiennych jak twarz odbita na czarnobiałej kartce,
i kiedy splatam dłoń z marmurem
a listopad znów skrapla się nad głową,
otula nicość nutami i corocznymi westchnieniem zniczy

wtedy wiem;

i chcę pogrzebać słowa.

Ewa Utracka, kl. VII
Zagubiona

Schowana gdzieś pomiędzy
Literami krwawego atramentu
Układającymi się w słowa książki
Pewnie jakiś kiepski romans, 
Nie warty fatygi.
Klęczę w nawiasie istnienia,
Gdzieś na samym środku strony,
Tak trudnym do zlokalizowania. 
Zagubiona pomiędzy sensem życia,



A sensem słów.
Doszukuję się odpowiedzi,
W niezadanych pytaniach.

Jakub Legoń, kl. IX
Zamknięty krąg

Strzępki śmiertelnych informacji
Zagłuszają
Nieśmiałą prawdę.
Nieśmiałą prawdę
Zastępujemy ciszą.
Cisza wyraża się 
We wszystko mówiącym milczeniu.
Milczenie
Wysuwa przed szereg
Nieśmiałą prawdę.
Prawda nabywa odwagi 
I krzyczy: śmierć!
O śmierci mówią nam 
Strzępki śmiertelnych informacji.
Wyłączamy dźwięk
i słyszymy ciszę.

Ania Gąsienica Byrcyn, kl. IV
Życie
III nagroda

Przez moje życie pędzę galopem
Staram się ominąć wszystkie przeszkody
Lecz czasami poddaję się 
Wmawiam sobie, że nie dam rady
Uciekam przed miłością 
Wiem, że w końcu mnie dogoni
Już dogoniła
Dopadła jak przestępcę
Wiedziała, że jej unikam
Nagle moje życie zrobiło się szare
Galop zmienił się w truchtanie
Nie chciałam dorastać!
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