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WIERSZE NAGRODZONE 

W 

Turnieju Jednego Wiersza  

„Nie pisz do szuflady” 2016 

 

 

Julia Kamola 

Lat 12 

Drabina do szczęścia 

Po szczeblach drabiny wspinam się 

w pogoni za marzeniami. 

Idę po szczęście, do celu mknę. 

Chcę dojść tam razem z wami. 

Wiele osób stąd i z daleka 

doszło do celu i nie narzeka, 

Więc i my idźmy po nasze szczęście, 

które czeka na nasze nadejście. 

Zdobędziemy  je wspólnymi siłami, 

bo w grupie przyjaciół zawsze radę damy. 

Tylko na drogę uśmiech spakujmy. 

Ciepłą atmosferę w miłe słowa otulmy 

Szczebel po szczeblu dojdziemy razem, 

bo przyjaźń jest siłą ukazaną z czasem. 
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Gabriela Bernat 

 lat 15 

 

 Cicho… 

 

Cicho 

Nie krzycz  

Nie płacz  

 

Cicho 

Bo cię usłyszą 

Znów skierują ku tobie swoje lepkie macki 

Zbliżą się, by upleść z nich zawiłe, ciemne gąszcze 

Cicho 

Przestań 

Bo zwabione, podążą ścieżką wyściełaną słonymi 

kroplami 

Skuszone goryczą myśli, zapuszczą u twych stóp 

korzenie 

Przyfruną z gwałtownym wiatru skinieniem 

I przykucną przy tobie powoli 

Otulą cię ostrożnie i troskliwie miękkim płaszczem 

z czarnej nici pajęczej utkanym  
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Cicho 

Uspokój się 

Otwórz wrota dla złotej ptaszyny, która pieśń chce ci 

podarować: 

Nadejdzie On! 

Twój Uśmiech, Twoje Szczęście, Ucieczka Twoja 

Niosąc ukojenie w swych ciepłych ramionach 

Nadejdzie Jasność, Rycerz 

Posieka czarne macki i cierniste gąszcze 

I obróci je w popiół 

nim zdążą cię w swym płaszczu schować 

 

Lecz musisz być cicha 

 

Cicho 

Oddychaj 
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Natalia Micek 

Lat 16 

 

Krąg Codzienności 

Nieotwarte jeszcze oczy napawają się nocą 

Przez uchylone wargi ulatują niewypowiedziane 

słowa 

Myśli, które wieczorem nie pozwalają zasnąć 

odchodzą 

A na sercu powoli zasklepiają się stare rany 

Zamykasz drzwi do świata całkiem bezmyślnie,  

Tylko po to, by jutro znów je otworzyć 

Rozdrapujesz rany, otwierasz oczy i mówisz 

Mówisz to, co nigdy nie powinno być wypowiedziane 

Myślisz absurdalnie, pisząc nierealne scenariusze 

Idziesz na wojnę, aby walczyć z niewinnością 

Chociaż tak naprawdę nigdy nie starłeś się z wrogiem 

Zbrodnia stała się koniecznością egzystencji 

A miłość już całkiem odeszła w zapomnienie 

Zarzucasz na ramiona pelerynę szarości 

Znowu stajesz się niewidzialnym, by grzeszyć 

Kradniesz niezapisane marzenia, sny, istnienia 

Malujesz naznaczoną grzechem twarz i zakładasz 

maskę 

Umiesz żyć, ale nie parasz się tą magią 

Chwytasz w ręce kliszę swojego istnienia 

 I tak zamykasz swój szary krąg codzienności 
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WIERSZE WYRÓŻNIONE 
 

Amelia Chodacka  
Lat 10 

Tęcza 

Kto zna wszystkie kolory tęczy, 

Temu zaprawdę wielki szacunek okażę, 

Musi bowiem umysłem za to ręczyć, 

Ja taki młody, a wciąż tylko marzę. 

 

Kolorów, co prawda, niemało na świecie, 

Ale na tęczy jest ich już mniej, 

Tęcza jest jak pierwszorzędne kwiecie, 

A dzieci mnóstwo kolorów widzą w niej. 

 

 

 

Aleksandra Wawer 

Lat 12 

Odnaleźć szczęście  

Czy odnalazłeś już swoje szczęście? 

Może jest daleko 

W głębi  

Ukryte 

Lub tuż obok ciebie.  

Czujesz je, 
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Widzisz je,  

Słyszysz je, 

Lecz to za mało dla ciebie. 

 

Szukasz, bo myślisz,  

że znajdziesz je 

jeszcze większe? 

 

Nie marnuj czasu! 

Popatrz na rodzinę,  

Na przyjaciół.  

Rozejrzyj się 

Wokół siebie. 

Spójrz  

Na świat! 

 

Co widzisz? 

Tak, właśnie to jest szczęście! 

Takie cichutkie,  

Tajemnicze, 

Niezauważalne. 

 

Pokochaj je takie, jakie jest  

I raduj się nim z całego serca,  

Bo inni nawet takiego 

szczęścia nie mają. 
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Adrianna Burecka 

Lat 10                        

Zimowy wierszyk 

Przez cały rok czekałam na święta,                                                                                             

mówiłam to często, mama też pamięta. 

Dziś w naszym domu jest piękna choinka,                                                                                                                           

a na mojej twarzy uśmiechnięta minka. 

Cieszą me oko miodowe pierniczki,                                                                                                         

z dali wciąż słychać melodię kantyczki 

W końcu przyjechała moja rodzina,                                                                                                         

a z nią ukochana siostra Karolina. 

Siadajmy do stołu w ten świąteczny czas,                                                                                   

Niech kolędowanie już połączy nas. 

Ten bardzo krótki świąteczny wierszyk,                                                                                                              

stworzył, dla was dzieci, zimowy świerszczyk. 

 

 

Alicja Tyszczuk 

lat 13 

W czarnych wskazówek zgubieniu 

W nicości nieczułych czasów 

Dusza we krwi, łzach, zła cieniu 

Tęsknocie słowiańskich lasów 

Miłości, honoru w człowieku  

Ksiąg cudnych w swojej starości 

Oh! Tęsknię do dawnych wieków 

Prawdziwych i dumnych wartości 

Tęskno do krwawych zrywów 
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W brunatnym kolorze topionych 

Cóż znaczy dla nowych wpływów 

Żal oczu w dali utkwionych? 

Nikt nie pomoże w potrzebie 

W gorączce nie wyśni  nikt Kraju 

Bez sam tylko kwitnie dla siebie 

W wolnością pachnącym maju… 

Nocami płaczę zgubiona 

W  epoce tej bez miłości  

Ja. Romantyczka stęskniona 

 

 

Julia Kowalczyk 

 lat 15 
 

Poszukiwania… 

Szukam i unikam  

Kocham choć nienawidzę. 

Myślę choć chcę zapomnieć. 

Tęsknię strasznie, ale się nie przyznam. 

Nigdy Cię nie spotkam na ulicy 

a w snach co noc. 

Nigdy się nie spotkamy i wiem  

o tym, ale czekam. 

Zamykam oczy by odpocząć i 

jesteśmy jak ostatni raz... 

Ty idziesz tu, ja idę tam. 


