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Słowo wstępne

Tradycja konkursowa swoją pełnoletniość jest 
zmuszona obchodzić w tym roku w mało huczny 
sposób. I o ile wszyscy mamy nadzieję, że nie 
będziemy musieli czekać do setnego jubileuszu 
na niczym nieskrępowane zdmuchiwanie świeczek 
z naszego wyjątkowego tortu przyprawionego 
metaforą, o tyle cisza i samotność, na której gruncie 
wyrasta dzisiaj twórczość młodych artystów, jest 
niezmiennie inspirująca.

ciekaWOść to słowo klucz do – tworzenia i odbioru – 
poezji, dlatego tegorocznym mottem konkursu stały 
się słowa wybitnego poety. Jan Kasprowicz zarówno 
w życiu, jak i w swojej twórczości pokochał góry, ale 
nie bał się także poruszać innych tematów. W Księdze 
ubogich czytamy: „Ale najbardziej ja lubię ciekawość, 
co z oczu ci tryska”. Próby jej zaspokojenia podejmują 
również nasi twórcy. W efekcie wędrujemy przez 
dziecięcy, kolorowy świat, który emanuje radością 
i prostolinijnością. Po drodze napotykamy nastoletnie 
doświadczenia, obserwacje i refleksje.Tygodnik Podhalański Portal 24tp.pl Portal watra.pl

Powiat  
Tatrzański

Teatr im.  
St. I. Witkiewicza

Urząd Miasta  
Zakopane

Zakopiańskie 
Centrum Kultury

Miejska  
Galeria Sztuki

Tatrzański  
Park Narodowy



Liryczna POSa została, jak zawsze, podzielona na 
dwie kategorie: JuniOrzy, czyli uczniowie klasy 4, 
którzy pierwszy raz przystąpili do poetyckiej 
rywalizacji oraz SeniOrzy, czyli uczniowie klas 5 – 6 
oraz fakultet literacki klas 7 – 8. Wśród uczestników 
są także osoby z innych fakultetów. Większość prac 
konkursowych to efekt pracy uczniów na zajęciach 
literatury (w młodszych klasach prowadzonych 
przez Agnieszkę Warek-Leks, w starszych – 
przez Macieja Pinkwarta).

W odpowiedzi na świat stawiający coraz trudniejsze 
wyzwania poetycką pozę, w roku szkolnym 2020/2021 
przybrało 42 uczniów (11 Juniorów i 31 Seniorów), 
prezentując w sumie 113 utworów.

agnieSzka Warek-LekS

Jury konkursu

mariuSz kOPerSki 
Pisarz, literaturoznawca, 
sekretarz gminy Kościelisko

grażyna maLinOWSka 
Nauczycielka języka polskiego 
i arcydzieł klasyki w POSa

irena OrłOWSka-śWierczyńSka 
Nauczycielka historii, etyki 
i WOS-u w POSa

katarzyna Pietrzyk 
Aktorka Teatru im. St. I. Witkiewicza; 
prowadzi warsztaty teatralne w POSa

zuzanna śLiWa 
Absolwentka POSa, laureatka szkolnego 
konkursu poetyckiego Gala Poezji 2017



Laureaci w kategorii Seniorów
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Pierwsze miejsce i nagroda Starosty Tatrzańskiego 
Piotra Bąka; nagroda specjalna Mariusza Koperskiego 
oraz nagroda specjalna Ireny Świerczyńskiej

Jan kanty rOgOWSki • klasa 8
Bór

Bór pradawny
Zbłąkanego wędrowca
Przedwieczną ciemnością otacza
Nikt mu na pomoc nie przyjdzie
Drzewa szeleszcząc
Szeptem plan snują
Gałęzie trzeszcząc
Rozprawiają o podróżnym
Stuk dzięcioła
Niczym telegram dla lasu
Zbliża się wędrowiec
Ze zbutwiałej kapliczki
Obserwuje go czterolicowe bóstwo
Trzask korzeni nie wróży nic dobrego
Nie można w nim odróżnić
Trzasku łamanych kości
Żywy strumyk jest nieodpowiedni
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Za szybko wypłukuje krew
Ziemia jest niebezpieczna
Zbyt dobrze chowa w sobie ciało
Nikt z wioski po niego nie przyjdzie
Nikt nie wejdzie
Do boru Leszego

Drugie miejsce oraz nagroda specjalna Dyrektora 
Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymona Ziobrowskiego 
za najlepszy wiersz o tematyce tatrzańskiej

Jagna WaLkOSz • klasa 5
Samotność w górach

Stojąc na szczycie,
samotny,
z własnymi myślami
maleńki człowiek
jak mrówka we wszechświecie
otula myślą ciemny chłód skał
zanurzając się w zimną wodną otchłań wspomnień
dotyka własnej duszy
przytula ją

wracając
stalowoszare kamienie
szepczą dawne historie
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Trzecie miejsce

mikOłaJ BłaSiak • klasa 6
Za oknem

Za oknem grad
Za oknem wiatr
Gałęzie drzew kołyszą nam.
Spoglądam w dół
i szarość chmur
przygnębia mnie
i czuję ból…
Chcę krzyczeć tam,
lecz ciągle sam…
Ten wiatr co sieje wiosną strach
unosi mnie, przenika w głąb
jest smutno i idę stąd…

Wyróżnienie i nagroda specjalna Dyrektora 
Teatru im. St. I. Witkiewicza Andrzeja Dziuka

nataLia StyrczuLa • klasa 7
Rozczulenie

On lubi
Zapisywać teksty wzruszających piosenek
Na kartkach pamiętnika
O którym myśli, że nikt nie wie

On lubi
Słuchać świergotu ptaków
O poranku,
Którym każdy jest już zmęczony

On lubi
Śpiewać melodie
Ułożone w głowie późną nocą
Pod natchnieniem ciężaru opadających powiek



Może dlatego tak bardzo boli
„au revoir”* zapisane pochyłym pismem
Pomimo tego, że już nigdy się nie zobaczymy
Choć może tak naprawdę nigdy się nie widzieliśmy

 * „au revoir” – (franc.) do widzenia

Laureaci w kategorii Juniorów
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Pierwsze miejsce i nagroda Burmistrza Zakopanego Leszka Doruli

aLekSanDra łatak • klasa 4
Zabawa w parku

W parku różne rzeczy się dzieją.
Spacerując, siedząc na ławce, bawiąc się na placu zabaw,
każdy z nas jest częścią krajobrazu.
Pies szczeka, jakby chciał coś powiedzieć do dziecka… 

nie chodź tam!
Drzewa śpiewają, a liście szumią w rytm płynącego potoka.
Ptaszki ćwierkają i wołają jakby do słońca, aby dziś nie gasło!
Głosy dzieci bawiących się to jakby wrzask lub szum 

brzęczących pszczół w ulu.
Nawet myszki polne uciekają przed głośnym hałasem,
i słońce na horyzoncie chowa się za chmurami.



Wyróżnienie

WOJciecH BOcHnak • klasa 4
Wiatr

Jak szybko ucieka nad światem
zwiedzając góry lasy i łąki,
łzy, rozterki i boleści
uśmiechy szczęścia i dumy.

Nic go nie zatrzyma.
Ani kropla łzy,
ani kropla krwi

Wyróżnienia dodatkowe
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Wyróżnienie za najwyżej punktowany zestaw wierszy 
w kategorii Juniorów i nagroda specjalna Dyrektora 
Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych Zofii Ziach

aLekSanDra łatak • klasa 4
***

Dzisiaj Słońce wstało wcześnie – tak jak skowronek.
I gdzieś już tak przy obiedzie chmury się zebrały.
Nagle piękna i radosna tęcza się zjawiła.
Chmury się rozeszły, słońce zajaśniało i wtem niebo 

kolorowe się stało.
Po godzinie tęcza jak kaczuszka w chmurach pływa.
Lecz tam gdzieś już przy kolacji zachód się pojawił.
Słoneczko dało tęczy znak, że już pora się schować.
Jak zachodzące słońce zakończyło swój ruch,
natychmiast tęcza rozmazywać w niebie się zaczęła.
Żółte chmury niczym miodek w przeźroczystym kubku.
Lecz już tak gdzieś przy bajeczce słońce chować się 

zaczęło za śpiącymi górami.
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aLekSanDra łatak • klasa 4
Reset w górach

Wyłączam komputer i komórkę.
Ubieram buty i czapkę.
Myślę sobie „dalej przygodo”!
Co mi dziś w sercu gra?
Chcę iść w stronę gór,
które są skłonione w stronę nieba.
Serce uderza mocniej.
Krok za krokiem stawiam coraz odważniej.
Moje ciało zmęczone, mozolnie się porusza.
Ale idę dalej,
chcę napoić się widokiem tatrzańskiej natury.
Jest pięknie!
Mój umysł unosi się do tych szczytów.
Niech tak zostanie, niech to trw.
Odpoczywam.

Wyróżnienie za najwyżej punktowany 
zestaw wierszy w kategorii Seniorów

nataLia StyrczuLa • klasa 7
Mrok

Kiedy mrok spowija Ziemię
Ciemnieją też dusze i sumienia
Gardząc sobą
Zmuszamy się do czynów nieetycznych
Po to, żeby nie móc się przyznać
Przed nami samymi
Że sięgnęliśmy moralnego dna
Bo tylko anioł potrafi spojrzeć w swoją duszę
Bez cienia niesmaku.
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nataLia StyrczuLa • klasa 7
***

Kilometry dzielą nasze ciała
Choć nasze serca dalej są jak oplecione bluszczem
Cykl tęsknoty chyba jest nam pisany

Chcemy przeciąć łańcuchy zbrodniczego milczenia,
A mimo to uciekamy od słów
Które już wypowiedzieliśmy

O północy leżymy na dachu dwóch budynków
Rozczulając się nad tym co było
I co nie ma prawa nigdy więcej zaistnieć

Wiemy, że patrzymy w to samo niebo
I zastanawiamy się, czy widzimy te same gwiazdy
Pod którymi obiecaliśmy sobie wieczność.

Wyróżnienie za najlepszy wiersz inspirowany 
mottem konkursu i nagroda specjalna Dyrektora 
Zakopiańskiego Centrum Kultury Beaty Majcher

iDa kurkieWicz • klasa 6
Odszukać rozum

Odszukać rozum
w świecie technologii.
Odszukać rozum
w pustej mózgownicy.
Odszukać rozum
w przegniłym sercu.
Nie patrzeć wiecznie w rozjarzony ekran.
Człowieku zajrzyj za siebie!
Bo kiedy nie spojrzysz…
Nie usłyszysz krzyku wycinanych drzew,
nie zrozumiesz szeptu ostatniego tchu świata,
nie odgadniesz słów błagającej o litość Ziemi.
Czas mija, a ty jak sęp nad padliną
ślęczysz nad sobą.



Inne wiersze konkursowe
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Klasa 4

aLicJa BOBak
Klej

Klej przyczepił do mnie się
zjada bakterie… a może nie?
Ohydny w dotyku, okropny!
I tu Adam zjada klej,
A Roksana ślimaka z kleju robi,
Marcel i Zuzia rzeźby w kleju robią,
O biedny klej, biedny.
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aLicJa BOBak
Niedźwiedź

Jest mały i duży, a czasem wielki!
Jest miły i przyjazny, a czasem gryzie!
Niedźwiedź – w lesie mieszka i lubi zajadać się miodem.
To, drodzy Państwo, zwierzę wielkie.

WOJciecH BOcHnak
Koty

Czasem bywa znudzony, lecz lubi być tulonym.
Czasem smutny nastrój ma,
lecz jak widzi mysz – to od razu lepszy on się staje.
To kot. Oto kot.
Lubi bardzo zabawę, lecz gdy się go szarpie –
odpowiada, od razu drapie.
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WOJciecH BOcHnak
Tatry

Tak wielu próbowało ich dotknąć
tak wielu próbowało je objąć
a tylko nieliczni poczuli ich zapach.
Szukali skarbu, złota,
i znaleźli.
Nasze piękne Tatry.

kamiLa gut
Piątek

Jest taki dzień w tygodniu,
dosyć miły i przyjemny –
co następuję po czwartku i lubi sobotę,
To właśnie piątek.
Jest on trochę miły, trochę gorszy.
To zależy od pogody.
Możesz lubić albo nie, piątek i tak nie zmieni się.
W ten dzień wszystko jest milsze i bardziej kolorowe,
kurczak ma na głowie udko,
krowa śpiewa,
a świnka chrupie i marchewkę i buraka
tak jak zimę i trochę lata.
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kamiLa gut
Wazon

Wazon mamy stał na stole a w nim kwiaty rozłożone
tulipany i róże piękne kwitną w wazonie.
Pewnego dnia przyszły dzieci.
Po godzinie albo dwóch wazonu nie było.
Kwiaty zdychały z pragnienia, woda się wylała,
a wazon rozbity.
Nie ma już ozdoby.

aDam kOmPerDa
Halny

Czasem nasze Tatry nawiedza mocny wiatr.
Łamie gałęzie i budzi cały świat.
Gwiżdże przy tym głośno, huczy, syczy aż strach.
A potem przychodzi cisza i wraca stary ład.
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aDam kOmPerDa
Mgła

Pewnego dnia przyszła straszna mgła.
Drzewa, skały i domy schowały się w białości.
Słoneczko uciekło daleko, a chmury patrzyły zdziwione.
Gdzie zniknął cały świat?

aDam kOmPerDa
Zima smutna

Kiedy przychodzi Pani Wiosna
jak gość do domu
to zima smuci się bardzo,
śnieg zamienia się w deszcz
a zielona trawa jak dywan
rozwija się po polach.



38 39

maJa kruPa
Las

między drzewami pośród gór leży las
liście szumią lecą w świat
Marzy pień by znowu było lato

maJa kruPa
Pies

Pies to nasz domowy pupil
pocieszy, obliże twoją łzę
zaradzi coś słodkiego na ból
abyśmy o tym zapomnieli
wyciągnie na spacer, pobawi się z tobą
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maJa kruPa
Smutny Los

Zaplątany ja prawie umieram
przez ludzi wytworzony śmieć
futerał zamykający mój oddech
dusza zatruta, mózg niemyślący
walczę i umieram, taka moja wola.

Moi przyjaciele też umierają
jak na przykład wieloryb
wchłaniający tonę śmieci
– pamiątkę po człowieku.

Skrzydła ptaków sklejone ropą
biedne umierają ze złością i smutkiem,
lecz przyjaciele nadal cierpią. Biedne umierają.
Ryby się zatruwają,
a później rekiny umierają.
Niektórych gatunków jest coraz mniej.
Żegnajcie przyjaciele.
Taki nasz los.

rOkSana LiS
Taniec

Taniec piękny jak paw.
Taniec wciąga jak filmy.
Taniec świat muzyki.
Taniec trudny do ułożenia jak kostka rubika.
Taniec dziki jak zwierzęta.
Taniec pokolorowany przez kolory.
Taniec falowany jak włosy.
Taniec długi jak polana.
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rOkSana LiS
Tatry

Tatry to dom ludzi i zwierząt.
W Tatrach wszystko się dzieje.
Zakopane jest otoczone Tatrami.
Tatry są piękne – to tam ptaki śpiewają i wilki wyją.
Tatry można zawsze poznać.
Więc może już je znasz, a jak nie to na co czekasz?
Tatry na ciebie czekają.

rOkSana LiS
Zima

Zima jest jak rodzina
Członkami rodziny są: Śnieg, Lód i Mróz
Mróz jak malarz malujący po naszych oknach.
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WOJciecH PaLiDer
Kamienie

Wściekły strumyk płynie,
chlapie opalające się kamienie,
na wszystko z góry patrzy ptak
i śpiewa swoje trele wspak.

OLiWia Pyzik
Czas

Czas to nasz przyjaciel czy wróg?
Czas, gdy jest naszym wrogiem
z rozpędem każe nam biec maraton prędkości.
Gdy jest naszym przyjacielem, idzie wolniej niż ślimak.
Czemu czas z nami się siłuje?
Czemu wciąż się z nami ściga?
Nikt nie potrafi odgadnąć.
Tylko czas potrafi odpowiedzieć na te pytania.
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OLiWia Pyzik
Strumyk

Strumyk dniami i nocami płynie sobie w rowie bez 
końca

słuchając ptasich melodii.
Nie lubi gdy go zaśmiecamy, bo wtedy krzyczy do nas:
ludzie nie macie serca ani do mnie, ani do moich 

przyjaciół!
A po czym to widać, że tak do nas krzyczy?
Jak wrzucisz coś do wody, od razu: plusk!

OLiWia Pyzik
Tatry

Tatry witają nas ciepło na swoich szczytach.
Jak mają zły humor, to z całych sił dmuchają w ludzi.
A jak są miłe, ciepło zapraszają na piękne widoki 

na szczytach.
Tatry czekają na tych, co ich jeszcze nie odwiedzili,
więc jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to się pośpiesz.
Czekają na ciebie.
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marceL trzeciak
Balonik

Był sobie balonik.
W wesołym miasteczku mieszkał,
lecz niestety nikt go nie chciał.

Smutny był balonik,
że wolą karuzele
niż jego zapalenie do zabawy z dziećmi.

W końcu balonik poznał pluszowego misia Zdzisia,
z którym przeżył wiele przygód.

marceL trzeciak
Góry

Moje góry kochane, ciągle jest po Was bieganie.
Z moim tatą się świetnie bawimy,
ale od butów ciężko cierpimy.

Zdobywając szczyty na wielkich górach,
można zanurzyć głowy w puszystych chmurach.
To jest najlepszy trening na świecie,
bo ciągle pod górę idziecie.

Szczyty zdobywać to świetna zabawa,
razem z rodziną to świetna wyprawa.
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marceL trzeciak
Króliczek

Skakał raz sobie króliczek-Guziczek,
lecz nie miał przyjaciół na łące,
bo ciągle się przeprowadzał.

Pewnego dnia poznał
wróbelka-Orzeszka,
z którym ciągle się bawił.

Któregoś dnia na łąkę napadła wataha wilków.
Tata króliczka powiedział,
że muszą się przeprowadzić.
I tak skończyła się pierwsza i ostatnia
przyjaźń króliczka-Guziczka.

zuzanna zaJączkOWSka
Bluza

To ja Twoja bluza,
widzisz mnie codziennie,
w różnych kolorach i odmianach
dzięki mnie jest Ci ciepło,
trzymam Cię mocno,
i chronię przed zimnem.
A ty? Rzucasz mnie na podłogę,
jestem brudna i pognieciona,
lecz nadal staram się o Ciebie dbać!
Jestem wdzięczna dobrym ludziom,
którzy dbają o mnie i mnie piorą,
czuję się wtedy ważna!
Daj mi poczuć się swobodnie.
Dbaj o mnie!
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zuzanna zaJączkOWSka
Tatry

To my góry.
Mieszkają na nas zwierzęta
i rosną krzaki, i kwiaty.
Mamy świeży górski zapach
i pełno Kamieni.
Same w sobie jesteśmy kamieniami!
Spójrz, wejdź! Zobacz jakie widoki,
ile zwierząt wokół! Wspinaj się do woli.
Chodź po szlakach i baw się dobrzę!
Lecz musisz uważać, żeby nie spaść!
Lub żeby zwierzę Cię nie zaatakowało,
Nie krzycz!
Nie zrywaj kwiatów!
Nie karm zwierząt!
Nie rób zwierzętom zdjęć
Nie głaszcz młodych niedźwiedzi!
nie śmieć!
Jeśli przestrzegasz tych zasad kolego,
To chętnie zapraszam na widoki!

Klasa 5

PiOtr ByStrOWSki
Kosmos

Kosmos to pustka, w której grawitacja nie istnieje.
Ludzie starają się odkryć jego najgłębsze sekrety,
myślą, że odkryli dużo.
Naprawdę?
Możliwe, że jeszcze nie są w początkowej strefie tej 

kolorowej pustki.
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PiOtr ByStrOWSki
Kuki

Jest to mój przyjaciel.
Ale nie wygląda tak, jak można sobie wyobrażać.
Ma cztery krzywe łapy i jest cały rudy.
Na pysku wyróżniają się czarne okrągłe oczy.
Lubię się z nim bawić i biegać.
Zawsze gdy wracam do domu, on pierwszy przybiega 

i się ze mną wita.
To dowód, że człowiek może zaprzyjaźnić się nie tylko 

z człowiekiem,
ale i ze zwierzęciem.

PiOtr ByStrOWSki
Szczęście

Szczęście to dla mnie merdający ogon mojego psa.
To wiatr, który czuję podczas jazdy na snowboardzie.
To widok gry na ekranie komputera.
To jazda na kolejce górskiej.
To ja z rodzicami na spacerze.
Szczęście to chwila…
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marat HaraSimOWicz
Moje góry

Góry moje, szare góry.
Lasy, łąki, wokół chmury.
Drzewa chwiejne – kolorowe liście,
Strzelają w górę
Niczym fontanny, strzeliście.
A stawy zerkają nieśmiałymi oczkami wody,
Jakby zawstydzone ze swojej urody…
Milczą góry, góry zasypiają,
A do snu drzewa je kołyszą,
A skały tylko patrzą w dół
I wszystko słyszą…
Tik tak, tik tak, tik tak
Tyka zegar czasu
I wszystko otula się miękkim dywanem z trawy 

u podnóża lasu
I zasypia cichutko.
A ja w środku Was jestem rozmarzony.
Zamknięty w czarodziejskim kręgu skał milczących,
Szczęśliwy, że mogę na was patrzeć
i słuchać myśli przemijających.

marat HaraSimOWicz
Moje szczęście

Jak na mój widok pies jak szalony macha ogonem,
A koty poranne mruczą budząc mnie ze snu.
Jak mama ma uśmiech na twarzy,
Gdy ulubiony sznycel dla mnie smaży.
Kiedy jak wstaję widzę niebo błękitne
I moje góry w oddali, i łąki zakwitłe.
Kiedy tata zabiera mnie na rowerowe wycieczki,
Na długie, trudne trasy, kręte jak górskie rzeczki.
Kiedy siadamy całą dużą rodziną do stołu,
Wszyscy w takim samym gronie jak roku poprzedniego…
To jest dla mnie największe szczęście!
Nie pragnę więcej niczego.
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marat HaraSimOWicz
Świąteczne przemijanie

Długo rosła w swym zaciszu z siostrami,
aż pewnego dnia spod zimowej pierzyny wycięto ją 

siekierami.
I została naszą świąteczną królową,
świetlistą, kolorową, przeuroczą ozdobą.
Patrzyła dumnie na miłość z radością tańczącą wokoło,
mrugając jej wdzięcznie do rytmu, wesoło.
Nagle, ciemność… Wszystko ucichło…
A ona uschnięta i zawstydzona,
odeszła skwiercząc w ognia ramionach.

reBeka kreDatuS
Mrówka

Raz w mrowisku mrówka mała,
bardzo mocno się starała.
Chciała bardzo się wykazać
i musiała w nim pokazać,
że jest:
mądra, pracowita, że z niej mrówka znakomita.
Ktoś coś zepsuł – naprawiała,
dodatkową pracę brała.
Inne mrówki chociaż lenie,
nawet awans dostawały,
bo Królową lepiej znały.
Mrówka jednak pracowała,
mało jadła, mało piła.
Tak robiła, że aż padła.
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reBeka kreDatuS
***

Widzę przed sobą słoneczną łąkę
niczym rozkwitające kwiaty.
Uśmiecha się do mnie milczące wzgórze,
a ja patrzę na przechadzające się cienie drzew.
Piękna jesień żółto-złota.
Spokojne góry oglądają ten wspaniały widok.
Bawię się przy falach skał i podziwiam.

reBeka kreDatuS
Śpiący mak

Wśród wysokich traw,
rośnie czerwony mak.
Pochylił głowę swoją
nikt o nim nic nie wie.
Pochylił głowę swoją,
morze mu się przyśni?
Przyleciał z morza hen,
przyniósł na skrzydłach sen.
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małgOrzata małaczek
Gdzie jesteś?

Gdzie jesteś?
Czy nad morzem?
Czy w lesie?
Czy w wielkiej pustyni?
I chodzisz pewnie gdzieś w nieznane
A ja zostałam tu sama niczym biały tulipan wśród 

czerwonych maków.

małgOrzata małaczek
Góry

Niebezpieczne, złośliwe i mroczne,
nie martwią się losem innych.
Górzyste niczym skaliste niebo
i ten szary kolor, który przypomina złe wspomnienia.
Nie wiadomo co się stanie
Czy burza
Czy śnieg
Czy najgorsza z tych wszystkich lawina
niczym śmierć odbierająca życie.
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małgOrzata małaczek
Przyroda

Siedzę i patrzę na piękną otaczającą nas przyrodę
niczym ocean otaczający wyspę.
Patrzę na wysokie góry i szczyty
na oceany, rzeki, strumyki i stawy
na ptaki latające w powietrzu niczym małe oddalone 

samoloty
na drzewa, lasy i łąki z morzem kwiatów.
I tak sobie myślę… jaka piękna jest natura.

katarzyna SłODyczka
***

Dnia pewnego, budzę się wcześnie,
nawet gdy deszcz pada, i tak jest bajecznie.
Przez świat naszym autem jedziemy,
i nowe miejsca odkrywać chcemy.
Czasem po plaży lub daleko w lesie,
krętymi ścieżkami rower szybko niesie.
Pociąg, metro, tramwaj lub też na piechotę,
na nowe wycieczki, zawsze mam ochotę.
Gdy z całą rodziną w nowych miejscach bywam,
Ach jestem! Ach jestem prawdziwe szczęśliwa.
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katarzyna SłODyczka
***

Piękne pod reglami się zaczynają.
Szlaki ku dolinom jak węże wypełzają.
Kręte ścieżki prowadzą na szczyty
Lecz nie każdy stamtąd wraca żywy.
Piękne widoki turystów zachwycają,
Lecz góry także swe złe oblicze mają.
Szczyty ich strome i niebezpieczne
Lecz widoki z góry piękne i bajeczne.
Świstak, niedźwiedź i kozica,
Piękna tatrzańska jest okolica.
Wartkie potoki, źródlane wody
czekają na ciebie górskie przygody.

katarzyna SłODyczka
Tysiąc słońc na łące

Piękne ich głowy w słońce wpatrzone,
zawsze w jasną stronę pięknie wychylone.
Grzywa z płatków gęsta jak u lwa,
tysiące płatków roślina ta ma.
Łodygi długie, potężne mają,
z których jasnożółte pąki wyrastają.
Karmią się słońcem, nie znoszą suszy,
ich wielkie liście nasłuchują jak uszy.
Rosną pojedynczo, lecz często w gromadzie,
Spotkasz je w ogrodzie, przy szosie lub w sadzie.
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Jagna WaLkOSz
Jesień w górach

Jest piękny, jesienny dzień
kolorowy wiatr przygrywa skoczną melodię
rozgrzane słońcem powietrze delikatnie wibruje
tańczące, kolorowe drzewa przemykają jak baletnice
w takt muzyki
z balkonu wzgórza przyglądają im się sosny
jak pułk wojska ustawione w rzędzie

I tylko uśpione szczyty gór
niczego nie widzą…

Jagna WaLkOSz
Morskie Oko

Bladym świtem wstaję,
cichutko otwieram drzwi
a za drzwiami wąska ścieżka
pełna śpiewających ptaków,
pachnąca lasem.
Prowadzi mnie nad jezioro o szmaragdowej wodzie,
przypominającej nadmorskie podróże.
Zamykam oczy…
czuję spokój, ciszę, harmonię i piękno.
Jestem w górach.
Jestem w domu.
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WanDa WierzeJSka
***

Ach te Tatry, takie piękne i dalekie.
Długie niczym niekończący się Wielki Mur Chiński.
Stoją tak od tysięcy lat, rzeźbiąc w skałach piękne wzory.
Gdy wiatr zaśpiewa tatrzańską melodię,
one falują niczym kołyszące się morze.
W nocy złocisty księżyc odbija się od szafirowych stawów
niczym świetliki po zapadnięciu zmroku.
Ach te Tatry, te niekończące się wspomnienia.

WanDa WierzeJSka
***

Falujące morze kwiatów.
Stoję, a ono mnie razi.
To słońca na zielonych łodygach,
zapuszczają korzenie głęboko w ziemi.
To rodzina
bardzo duża i wesoła.
Patrzę na nią i się cieszę,
jak dobrze jest mieć bliskich.
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WanDa WierzeJSka
Szczęście

Szczęście to najlepsze uczucie w życiu.
Gdy dzieje się coś szczęśliwego, całe ciało się cieszy –
mocno wali serce, nogi nie mogą utrzymać się w miejscu.
Czujesz się tak, jakbyś zaraz miał wyskoczyć z siebie.

Mam zwierzątko, kochającą rodzinę, piękny dom…
a to wszystko powoduje u mnie radość.
Och, Szczęście!
Cieszą się drzewa, kwiaty, rzeki, jeziora.
Cieszą się zwierzęta.
Ludzie się cieszą.
Nie wiem co by było, gdyby nie istniała radość i szczęście

Klasa 6

makSymiLian BieniaS
Pory Roku

Świat jest taki piękny
o każdej porze roku
Aż trudno zdecydować
Która z nich najlepsza
Wiosną się przyglądam
Budzącym się kwiatom
Świat spod białej kołdry
Wychodzi z uśpienia
Latem w jasnym słońcu
Gram w piłkę od rana
I jem zimne lody
W te gorące dni
Jesienią nurkuję
W kolorowych liściach
A z deszczem
Bawię się w berka
Zimą lepię bałwany
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Rzucam się śnieżkami
I czekam na następny
Nowy, piękny rok.

makSymiLian BieniaS
Widok

Mgła,mgły
Mgłą zasnuła
Latarnie jak gwiazdy
Na niebie
Drzewa straszą
Jak z horroru
Tak nadchodzi
Wieczorny grudzień
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makSymiLian BieniaS
Wojna

Wojna ukryta pod hełmem żołnierza
Pozszywana strasznym cierpieniem
Patrzy na mnie
Pustym wzrokiem
Przeraża śmiertelnie
Ukrywa
Swój ból i krzyk
Za ostrym haczykiem
Poniesionych ran

mikOłaJ BłaSiak
Moje marzenia

Moje niespełnione marzenia,
Jak ptaki szybują w obłokach,
Czego potrzeba do spełnienia,
Czas liczy drogę w podskokach.

Myśli piszą dążenia w przestrzeni,
Wiatr unosi nadzieję po świecie,
Czy marzenie mi życie odmieni,
Znowu będzie radośnie jak w lecie.

Los zapisze me słowa w przyszłości,
A marzenie dopnie swego celu,
Moje życie nabierze wartości,
Myślę o nim,jak o przyjacielu.
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mikOłaJ BłaSiak
Sekunda Wieczności

Każda sekunda wieczności
sekundą staje się miłości.
I wtedy wiem już,
że niedługo nadejdzie ten dzień.

Dzień, w którym każda chwila
wszystko mi umila.
Niech więc umili mi ten sen,
w którym nigdy nie ma cię.

FranciSzek BuDz
***

Mój brat, Błażej – Mistrz
Zima, narty – Mistrz
Lato, rower – Mistrz
Szkoła, matma – Mistrz
Dom, bałagan – miStrz!

Zosia…
Mały brzdąc, a tyle radości
Zosia… Peppa?
Nasza bohaterka Zosia…
Tańczy ze mną – moja baletnica
Zosia… Rozweselasz nasz dom
Zosia… Moja siostra…
Moja brukselka.
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Hanna cukier
Ciemność

Ciemność, noc, wieczna cisza
to wszystko spokój ukrywa
zimno, ponuro, lecz bardzo przyjemnie
posłuchać wiatru cichego

Hanna cukier
***

Wstajesz rano
ptak ćwierka
nagle patrzysz
świat się zmienia
oswojone lisy małe
dwie sarenki oniemiałe
i wciąż ludzie zachwyceni
to już nie jest problem mały
posprzątane w domu jest
lecz u zwierząt gorzej jest…
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Hanna cukier
Za szybko

Śnieg za szybko spadł już dziś
czy to dobrze
dobra myśl
wczoraj jeszcze zieleń była
dzisiaj biel przykryła dzień

Czy za szybko świat się zmienia
sama nie wiem czy tak jest
może dobrze, może źle
chociaż czasem myślę że…

HeLena gąSienica-kucHta
Kochać

Najpierw wspomnienia,
zostawiają za sobą tylko cień,
cień pustki.
Kolejni przyjaciele,
ich płacz w pustym pokoju,
za sobą echo ciągnie…
Więc co zrobić?
Pomóc założyć buty ostatnich kroków,
radości im nie zabierać,
a może wybrać się na spacer,
czy wdech i wydech na świeżym powietrzu zrobić,
Bo życie odchodzi w mgnieniu oka.
Więc kochaj póki możesz…
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HeLena gąSienica-kucHta
Płoniemy, zapamiętajcie

Jak topiąca się ryba
Jak zwierzęta z głosem
Jak roślina z nogami

Chcą uciec,
zaginąć w płomyku zapamiętania
na raz, dwa, trzy…
już powoli

Bo ludzie przeciwni, bez uwagi
rozrzucają fekalia, nieczystości,
świat zapada, opada, gnije w złych rękach

To złe zachowanie,
Pobudka!!
Czas otworzyć szeroko oczy
i spojrzeć na palący się świat,
Bo wszystko w naszych rękach…

HeLena gąSienica-kucHta
***

Wiek średni, starość nie jest taka zła –
na spacer pójść w świetnym humorze
i pooglądać świat w jego skórze młodej,
powspominać co nieco…
Wiek młody, tyle życia przed nami –
zabawy wiele dookoła siebie mamy.
Pogadać z przyjaciółmi, pośpiewać, potańczyć
w deszczu i słońcu!
Wdech i wydech wytrwale.
Życie jest pełne harmonii
i wspomnień, i życia naszego.
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urSzuLa gutFeLD
Księżyc

taki
 jasny.
  Tak ciepło
   świeci swoim
    jasnym światłem,
     które układa nas
      do snu co noc, lecz
       nie wie, że nie wszyscy
        śpią: stara kobieta lecz i
         dziecko co śnią mu się
          dziwne koszmary i go
           budzą co noc. Lecz on
           ma czar i daje innym ten
           dar co nas do snu układa
          swym srebrzystym światłem,
         co dochodzi, nawet nie wiem
        sama skąd. Zasypia razem z
       nami, budzi się z nami, po czym
      chowa się za błękitne niebo
     i zamienia się ze słońcem.
    I co? Wiesz już co to?
   Chyba tak. Wiesz już…
  księżyc srebrny,,,
 świecący…
jeden…

urSzuLa gutFeLD
My drzewa

Pierwszy dzień, drugi dzień.
Jesteśmy wycinane.
Będziemy ciągle trwać.
Będziemy dla Was stać wytrwale…
Dopóty nas nie wytną…
A kiedy zabraknie Ci tlenu,
Zakręci się w głowie
Umysł Ci podpowie:
„Trzeba było drzewa ratować
i nie pozwolić innym ich stratować.
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urSzuLa gutFeLD
O wesołych wierszach

Optymizm…
Trudno się takie wiersze pisze.
Już z tym wierszem od godziny się kiszę.
O czym napisać?
O naturze,
O chmurze?
Nie mam pojęcia.
Lecz to zadanie na zajęcia.
Może w końcu coś wymyślę.
Myślę…
Myślę…
Nic nie wymyśliłam.
I się zezłościłam

małgOrzata JakuBiec
***

Na zewnątrz zima piękna,
Biała bez kolorów,
A tam sarna przebiegła,
I ptak zaśpiewał,
A ja przyglądam się górze,
I marzę.
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małgOrzata JakuBiec
***

Poszłam gdzie buki złociste sięgają nieba,
a na nim wirują w tańcu piękne ptaki,
a tam łania
biegnie w kolorach jesieni,
A w wodzie odbija się światło czerwieni.

małgOrzata JakuBiec
***

Wiatr porywa białe żagle,
na wielkim ciemnym morzu,
niczym gniew je szarpie mocno.
I tylko słuchać fale jak szumią i obijają się o siebie,
a po sztormie następuje pustka.
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iDa kurkieWicz
Opowieść pradziadka

Życie można porównać do zegara
Odmierza rok po roku, dzień po dniu
Łykać pastylki wam przyjdzie po latach.
Nie zatrzymacie zegara choćbyście bardzo chcieli
I tak będzie odmierzał rok po roku, dzień po dniu
Ech, cóż człowiek ma zrobić? Nic. Czekać.
Rychło mój zegar dobije do końca i…
Zasnę, zasnę i z życiem skończę.

iDa kurkieWicz
Wena

Naszła mnie wena,
więc o wenie piszę.
Bo nikt o wenie dotychczas nie pisał.

O braku weny?
Owszem.
O nadchodzącej wenie?
Też.
A dlaczego o wenie nie pisze nikt?
Bo co, bo jak wenę masz to o niej nie piszesz?
A przecież pomysł jest tuż pod nosem.
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marceLina SOBańSka
Dzisiaj, jutro…

Dzisiaj znowu wstaje słońce,
Nowy dzień i nowe szanse,
Wszystko można, wszystko da się,
Kiedy zechcę, sięgnę chmury,
Kiedy zechcę, dźwignę góry,
Zawsze uśmiech mam na twarzy,
Dłoń pomocną dla przyjaciół,
Dobre słowo dla każdego:
– Bądź pogodny i wesoły,
– Nie zaniedbuj nigdy szkoły,
– Zawsze pomóż gdy ktoś prosi,
– Jak nie prosi to też trzeba,
– Szanuj wszystkich bez wyjątku,
To usłyszysz, żeś „w porządku”!
Takie rady łatwo pisać,
Trudniej co dzień je stosować,
Jak nie uda mi się dzisiaj,
Trudno, jutro znowu wstaje dzień.

marceLina SOBańSka
Wietrzysko

Wietrzysko wieje zupełnie bezcelowo
Wieje, żeby wiać
Wichrzyciel z niego…
Zwietrzył okazję
Wywietrzył pokój
Przewietrzył pranie
Zwichrzył czuprynę
Świszczy w kominie
Dmucha i huczy
Lecz wnet się znudzi
I siądzie gdzieś…
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marceLina SOBańSka
***

Zza wielkiej skały mgła się wyłania
Ciemno się robi
Niebo zasłania
Promień słoneczny się nie przebije
Szczyty samotne
Serce szybciej bije
Co spadnie z nieba
Deszcz czy śnieżyca
Nie wiem, lecz widok duszę zachwyca

SzymOn StankieWicz
Łąka

Idę przez kolorową łąkę.
Ten zapach kwiatów otaczających mnie ze wszystkich stron.
Czytam książkę i słucham ptaków śpiewających w chórze.
To moje miejsce – łąka.
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SzymOn StankieWicz
***

Ta śmierć tak wszystkich dotknęła.
Żył tak długo, lecz odszedł tak szybko.
Był bogiem nie do zatrzymania.
Wydaje się, że umiał zdobyć wszystko.
Diego – Armando Maradona, król boiska.

SzymOn StankieWicz
***

Zimno
Ciemno
Nic nie widzę
Jedynie księżyc odbija się w kałuży
Gdzieś w oddali widzę światło
Biegnę zmęczony jakby po maratonie
Potykam się
Słyszę swój oddech
Zimno
Ciemno
Nic nie widzę
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JuLia Strama
***

Biedna staruszka, nikt od niej nie chce kupić pomarańczy.
Wszyscy siedzą w ciepłych domach
tylko ona musi marznąć.
Jest pierwszy klient!
Bierze jedną pomarańczę,
a z koszyka nic nie ubywa.

JuLia Strama
Rok i my

Na wiosnę jeszcze troszkę śniegu zostało,
ale już zaczyna powoli wszystko budzić się do życia.
Zaczynają ćwierkac ptaki i inne zwierzęta wychodzą 

na świeże powietrze.

Piękne kolorowe lato.
Wszystko zaczyna rozkwitać,
kolorowe kwiaty i piękna zielona trawa aż kusi żeby 

pobiegać po niej boso

Złota deszczowa jesień.
Już coraz mniej słychać odgłosów ptaków,
zwierzęta przygotowują się do zimowego snu.

Zimna, biała zima 
aż razi małymi, błyszczącymi kamyczkami w głębi śniegu.
Już czapka nie grzeje tak bardzo.
Uśmiechnięty bałwan promieniuje radością, że istnieje 

i może żyć razem z nami.
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A my jesteśmy prawie tacy sami jak pory roku.
Na wiosnę chowamy ciepłe kurtki i czapki a wyciągamy 

cienki płaszczyk.
W lecie jesteśmy szczęśliwi, bo mamy małą przerwę 

od szkoły.
Jesienią przygotowywujemy się do szkoły.
Zimą jest nam zimno, a jednocześnie jesteśmy szczęśliwi, 

że zaczynają się święta.

JuLia Strama
Wspomnienia

Leżę i wspominam te cudowne momenty.
Jak biegaliśmy razem po łące.
Kiedy zasypiałeś mi na kolanach, oglądając telewizję.
Pamiętam też, że broniłeś mnie jak ktoś mnie chciał uderzyć.
Kiedy bawiliśmy się w chowanego zawsze mnie znajdowałeś
Dużo wspomnień staje się kurzem,
o których nikt nie pamięta.
Ale o Tobie Najukochańszy Piesku nigdy nie zapomnę.
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zOFia StyrczuLa
Błędy z dawnych lat

Czym drzewo gorsze jest od człowieka?
I czemu narażone jest na cierpienie?
I gdyby tylko ktoś pomyślał,
skąd wziął się ból i brak zrozumienia.
Po jakimś czasie może by zrozumiał
i zdołał wydobyć z siebie te słowa:
To wina człowieka,
który nie słucha i obojętny jest na krzyki cierpienia.
To wina człowieka,
który nie widzi i tylko patrzy bezmyślnie w otchłań.

Bo to różnica patrzeć a widzieć,
Jak giną zwierzęta i wielkie lasy.

Lecz gdy już ludzkość swe błędy zrozumie
duma wymaże z głowy te słowa:
Wybacz przyrodo!
Wybacz nam ludziom!
Ale zastąpi je wymówkami.

Minęło lat kilka.
Najpierw trzy potem cztery a potem dziesięć.
I gdy już ludzkość zrozumie swój błąd.
To nie naprawi szkód z dawnych lat,
I obojętna zostanie jak kiedyś…
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zOFia StyrczuLa
Drzewo wspomnień

Na łące w oddali
stare drzewo rośnie.
Pamięta wielu ludzi,
ma w sobie wiele wspomnień.
Pamiętam to drzewo
odkąd byłam mała
jest wspomnieniem z dzieciństwa
jego miłość jest stała.

zOFia StyrczuLa
Wschód i zachód słońca

Nad łąką pełną traw,
w oddali słońce wschodzi,
niczym wielka złota korona,
osadzona na wierzchołkach gór,
potem wspina się na niebo,
czeka aż pójdziemy spać
i historia się odwraca,
że nad łąką pełną traw,
w oddali słońce zachodzi,
niczym wielka złota korona,
znika za wierzchołkami gór.
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HeLena Sułek
Kwiat

Kwiaty są piękne jak gwiazdy na niebie,
ale kwiaty rosną na ziemi.
Kwiaty są kolorowe jak tęcza,
ale kwiaty rosną na ziemi.
Kwiaty są jak twój uśmiech,
ale twój smutek to jeden zwiędnięty kwiat.

HeLena Sułek
Iskierka

Leci iskierka nadziei,
rozsypuje za sobą chmurę kwiatów,
znikają chmury,
niebo staje sie kolorowe!
Już nie ma powodu do zmartwień!
Wszystko jest teraz piękne!
Może podarujesz mi taką iskierkę?
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tereSa WierzeJSka
Cyrk Zwierząt

Tańczące słonie z piruetami jak baletnica
Skaczące lwy z wdziękiem jak myszka
I psy rozbawiające publiczność!
Ile śmiechu, ile radości!
Ale czy zwierzęta też tak mają?
Czy też mają z tego radość?
Nie!
Dla zwierząt
Oklaski to burza
Bat klauna to piorun
A ty
Na widowni
To
Koniec!

tereSa WierzeJSka
Drzewo z domina

Pierwsze drzewo
Spłonęło,
Życie straciło na nim zwierząt wiele
Drugie,
Wiatr złamał
Bo było słabe
Trzecie,
Człowiek postanowił wyciąć
I stało się jak z dominem
Z całej puszczy
Zostało jedno,
Może zostanie?
Ale nie!
Ludzie lubią dominować drzewa.
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tereSa WierzeJSka
Kwarantanna

Katastrofa kwarantanna!
Wyjście z domu rzecz naganna!
Ta pandemia mnie wykończy
Chyba, że się zaraz skończy!
Dwa tygodnie przesiedziane
Zajęcia szkolne ponadrabiane.
Do szkoły zadowolona wracam
A po tygodniu to samo
Kwarantanna
Wyjście z domu rzecz naganna
Do komputera zniechęcona
W dodatku bardzo przemęczona!

ameLia WOJtyczkO
Łąka

Idę pustą łąką.
Pustą?
A motyle, mrówki czy biedronki?
Łąka to życie.
Życie bez końca.
To nie jest zwykła łąka.
To nie nudna łąka.
Jest ciekawa i niesamowita.
Jak człowiek.
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ameLia WOJtyczkO
***

Siedzę i myślę.
A o czym?
Nie wiem.
Wstaję i idę,
lecz zatrzymuję się.
Tylko po co?
Nie wiem.
Lecz chciałabym wiedzieć.
Ale skąd?
Nie wiem.
Zamykam oczy,
zasypiam i myślę.
A o czym? O śnie…

zOFia WOJtyczkO
Zwierzęta

Jakby zwierząt nie było,
jak wyglądałoby życie?
Moje, twoje
klasy całej
wszystkich ludzi i nie tylko…
Ptaki by nie śpiewały nad ranem,
nic innego by nie żyło?
Tylko ludzie?
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FranciSzek zięBa
Drzewo

Co to? – konar stary.
Co to? – gałązka młoda.
Jeden jest w podeszłym wieku,
drugi zaś jak kózka skacze,buja się i tańczy,
bo jest dzieckiem,
lubi bawić się od rana, fikać, biegać co niemiara.
Oj to skandal! Nóżka jest złamana.
Konar patrzy na gałązkę – tam z daleka – i myśli,
„Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała.”
Ale konar dalej swoje,
patrzy na las, marzy by tam być…
a nie na polanie, na wsi czy w mieście.
Tam by miał z kim porozmawiać, a nie z rozrabiaką, 

który zawsze coś psoci.
Ale czy to ma jakieś znaczenie, stary czy młody?
Przecież i tak z tego samego pnia wyszli.

FranciSzek zięBa
Nasz świat

Jest tam gdzieś w układzie słonecznym,
jest tam gdzieś między gwiazdami i planetami,
jest tam gdzieś błękitna planeta, lecz nie twoja tylko,
ale nasza błękitna planeta.
Zobacz jak nią niż niszczysz,
zobacz jak nią poniewierasz,
jak się jej odwdzięczasz.
Tam ptaszek leży w smole,
tam rybka tkwi w sieci,
tam tygrys szuka dżungli, ale widzi tylko miejski las.
Wenus na nas spogląda z góry i nie wierzy jak rujnujesz 

nasz świat.
Zastanów się.
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FranciSzek zięBa
Pytanie

Spogląda czarnymi oczami na ciebie,
z muszką zdobiącą strój,
szpiczastymi uszami słyszy cię,
nosek ma różowiutki a wąsy czarne jak zgaszony ekran 

w telewizorze,
jak wielka otchłań w kosmosie.
Co to jest? Zadaję sobie pytanie.

Klasa 7

maria BOcHnak
***

Już to widziałam.
Widziałam łzy, które kryją się za maską.
Maską pełną radości, fałszu i pozoru.
A co jest za maską?
Nic.
Nic wartego uwagi.
Nie zdejmuj tej maski.
I nie pokazuj swej pustości.
I nicości
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maria BOcHnak
***

Proszę, zostaw mnie w spokoju,
Pozwól mi odpocząć,
Od siebie samej

Nie szukaj tych drzwi do wnętrza.
Pozwól mi pierwszej je odnaleźć.
Nie zaglądaj.
Proszę.

Znalazłeś.
Zaufaj mi.
Po prostu nie chcę Cię zranić.
Nie lubię, kiedy cierpisz.

maria BOcHnak
Słuchacz

Szukając inspiracji
W rzeczach prostych.
W wypowiedzianych słowach,
w skradzionych z twej głowy myślach,
które sens mają tylko raz.

Szukając powodu.
W pozostawionych śladach.
We wskazówkach i kierunkowskazach, które nie wskazują 

kierunku,
lecz stronę jasną i ciemną, które tak naprawdę się zamywają.

A po której stronie jestem ja?
Ja nie stoję.
Ja biegnę.



122 123

BarBara kOWaLSka
Licytacja

Po co się licytujesz, jak nawet nie wiesz o co
Zagrałeś za dużą stawkę
Czy nie boisz się ryzyka?
Odpuść, bo jeszcze wygrasz

BarBara kOWaLSka
Sekret

Widzę cię pomimo mgły,
zakrywającej twoje płonące czarne oczy,
twoje łzy spływające po policzku, jak rosa po płatku róży
Ukryłeś się w niej, jakby przed miłością…?
Bo nie szukałeś samotności…
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BarBara kOWaLSka
W domyśle

Obmyślam plan na życie
Już mam dwa wersy
Wymyśliłam szczęście na dwa lata do przodu
Domyślam się że nie będzie łatwo
Ale trudno przecież i tak zmyślam

zOFia ziOBrOWSka
Kruszynka

Nie było ze mną nawet przeciętności.
Odsiadywała wyrok za milczenie, na wersalce.
Moje ślepka gryzły się ze zwierciadełkiem.
Mój przedrzeźniacz milczał.
Epoka dobiegła końca.
Już nie zaśpiewa, kruszynka.
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miłOSz gruSzka
Aktorzy

Scena stoi, aktorzy gotowi.
Dialogi cichną, spektakl się zaczyna.
2 aktorów wychodzi na scenę i rozpoczynają dialogi.
Gestykulują, mówią, żartują, a ludzie się śmieją.
Występ trwa, nic się nie zmienia, rozrywka trwa.
Aktorzy się cieszą, że publika się cieszy.
Cieszą się że dają uśmiech, że pozwalają innym odejść 

od natłoku: 
informacji, zmartwień, obowiązków.
A spektakl się kończy…
Wraca szara rzeczywistość.

Klasa 8

miłOSz gruSzka
Ale najbardziej lubię

Lubię grać, lubię się śmiać.
Lubię dyskutować, lubię degustować.
Lubię rozmawiać, lubię poznawać.
Ale najbardziej lubię spokój.
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miłOSz gruSzka
To tylko…

Kłamstwo – to tylko żart
Radość – to tylko emocja
Przyjaciel – to tylko osoba
Rodzina – to tylko krewni

Z jednej strony wszystko ma swój podział
Wszystko ma swoje miejsce i
Wszystko ma inne znaczenie
Tak naprawdę tak nie jest…
Prawda jest taka, że
Kłamstwo – to tylko słowo
Radość – to tylko słowo
Przyjaciel – to tylko słowo
Rodzina – to tylko słowo
Nic nie jest czymś,
Wszystko jest tak naprawdę słowem
ukrytym za maską.

Jan kanty rOgOWSki
Na klucz

Zamknięte
Nikt nie wejdzie
Nikt nie wyjdzie
Wyklęci przez ludzi
Boją się ich
Nawet oni sami boją się tego
Co w nich czyha
Wartości zanikają
Samotność deprawuje
Brak moralności
Brak etyki

Brak człowieka
Co dzień wychodzą
Zostać sprawdzeni
Zakwalifikowani
Wpisani w rejestr, który
daje spokój
Przyjaciele się odwracają
Rodzina wątpi
Sąsiedzi plotkują
Jedyna myśl
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To data
Data końca zamknięcia
I wyjścia
Z kwarantanny

Jan kanty rOgOWSki
Ukryta cząstka

W domu światła
Ten który podróżnym wskazuje drogę
Niczym skała w oceanie
Samotnie stoi na straży nocy
Gdy samotność wejdzie w serce
Wejdzie też w duszę
Sojusz ducha z ciałem
Razem pogrążonych lecz samych
W miejscu tym
Macki swe w duszę wsuwa
To co czeka
Porusza to miejsca w
duszy które nie powinny być poruszane
Jego wielkie oko przeszywa
ducha i ciało wchodząc w
głąb ludzkiego umysłu
Docierając do ukrytych cząstek
uwięzionych przez ludzkość
Pan Światła przejrzał
Cisza
Krzyk
Sam
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marceL SikOra
Ale jaką ceną

Słońce świeci na niebie
to idealna pora na wyjście
ulicami miasta chodzą policjanci
odznaki błyszczą w blasku słonecznym

Dzieci biegają po podwórkach
Wszyscy wiedzą, że to już ostatni dzień
Cieszą się życiem jak nigdy
niebieskie niebo przybiera odcienie czerwieni

spokój panuje w mieście
reszta metropolii już padła
a w podziemiach, pod miastem
szykują ostateczną linię obrony.

Na ulicach wesoła muzyka wydobywa się z głośników
Strażnicy stoją na murach miasta.
machają maszerującym wrogom
przekręcono klucze

Mieszkańcy podjęli decyzję
Wciśnięto guzik

cały kontynent rozświetliły wybuchy
wróg został pokonany

Ale jaką ceną
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marceL SikOra
Niczemu winny

Obrażany i poniżany
bity i okradany
mały chłopiec
niczemu winny
wyrósł na złego
okrutnego i bezwzględnego
stał się gorszy
od swych oprawców

marceL SikOra
Wzgórza we mgle

Wzgórza we mgle
Słychać wciąż sygnał
Echem się niesie
Już od stu lat

Żaden zwierz tu nie chodzi
Do jassów nikt nie wchodzi
A w lasach co krok
Stoi żelazny krzyż

Na pamięć bohaterom
Na pamięć też zdrajcom
Ci co mieszkają tu, na terenach
Mówią, że co noc słyszą wystrzały

Cienie wciąż ze sobą walczą
Słychać rżenie koni
Słychać wybuchy
Wiwaty i płacze



Marsz równy kroku dotrzymuje
Gazy wieczną powłokę pól stanowią
Drzewa płaczą krwią,
Na znak czci się kłaniają
Pod korzeniami kryją bohaterów.
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