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15 grudnia 2017 r. w Ośrodku Kultury Górna, w Łodzi 

zakończył się 48. Turniej Jednego Wiersza o Puchar Wina. 
 
 

Jury w składzie: Rafał Gawin, Marcin Wartalski, 
przyznało następujące nagrody i wyróżnienie: 

 
 
 
 
 
 
 
I NAGRODA i „PUCHAR WINA” 
Martyna Łogin-Trenda „Plany”         3 
 
 
II NAGRODA            4 
Henryk Goździkowski „Zamknięty krąg” 
 
 
III NAGRODA           6 
Krzysztof Grzelak „...wiele zmieniło się od czasu dzieciństwa (…)” 
 
 
WYRÓŻNIENIE 
Wioletta Ciesielska „-Włókiennicza-”        8 
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I NAGRODA i 
„PUCHAR WINA” 
 

 
 
 
 

Martyna Łogin-Trenda „Plany” 
 
 
w lecie, gdy nie ma świąt, 
zamierzam obierać mężczyzn jak ostrygi 
i ciskać ich do morza 
które jest na skraju wyschnięcia 
 
na wiosnę uklęknę wśród kobiet 
i gęstniejącego błota 
szukając kształtów 
przyjemnych w dotyku 
 
w zimie zamknę oczy 
naga pod warstwą gałęzi 
mój płomień pomoże 
tym, co chronią swoje owieczki 
 
na jesień będę literą 
w pękającej księdze imion 
których nie trzeba więcej 
pamięta 
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II NAGRODA 
 

 
 
 
 
Henryk Goździkowski „Zamknięty krąg” 
 
 
Idę powoli 
jak na wiek przystało 
widzę deski skrawek 
leży ubłocony 

     
Kiedyś 
był częścią stołu 
co dumnie 
wypełniał jakiegoś pokoju ustronnie. 

     
A wcześniej 
żył w drzewie 
co dumnie szumiało na wzgórzu 
za miastem dalekim. 
 
Z małego ziarenka 
hodował je człowiek 
sprzed wieków aż kilku 
Dziś dawno już zapomniany. 
Widziało tak wiele 
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dobrego i złego 
cień dając i spokój 
Każdemu Kto zachciał schronienia 
pod jego pniem grubym 
prastarym. 
 
Podniosłem ten skrawek 
co wiele pamiętał 
Do ognia go wrzucę żywego. 
Niech Krąg znów się zamknie 
energią co wraca gdzieś gwiazdy 
dalekie 
co domem są naszym 
prawdziwym. 
 
Ja wkrótce tam pójdę 
bez względu na wszystko. 
Ten cykl jest wciąż 
powtarzalny. 
 
Gdy gwiazda wybuchnie 
masą nas karmiona 
znów cykl się rozpocznie. 
Żyć będę od nowa… 
 
 

Łódź, 1.12.2017 
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III NAGRODA 
 

 
 
 
 

Krzysztof Grzelak 
 
„Wiele zmieniło się od czasu dzieciństwa, gdy oficjalnymi w 
ekonomi dziecięcego świata środkami płatniczymi były 
papierowe złotko i sreberko, opakowania wyrobów 
podobno czekoladowych, a teraz na widok byle błyskotki 
rozkraczamy się zupełnie” 
 
I. 
pewnego dnia przyjdzie do nas uśmiechnięty Hermes 
i w milczeniu poprowadzi do miejsca początku 
arkadii wspólnego dzieciństwa 
 
w czasie naszego snu postawiono świątynię na tyłach banku 
 
jest tam miejsce ludzi nie będących ani złymi ani dobrymi 
miejsce przechowywania żywej gotówki 
miejsce patronatu sprawowanego przez Hermesa 
 
nad odmienną stroną kupieckiej świątyni Hermesa 
na infostradzie chyżo nad wodolejstwem 
biegną świetliste bity wirtualnych pieniążków 
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II. 
ile cyfr zdołamy odczytać na monitorach 
iloma cyframi zdołają rozradować nas na papierze 
już nie z przymusu żołądka a z potrzeby serca 
 
niewiele po nas zostanie 
po zapatrzonych we wszechotaczające astronomiczne struny 
po kosmicznych liczbach 
 
niewiele po nas zostaje 
na widok błyskotek 
na widok słodkich bonusów bez znaczenia premii 
unieważnionych 
 
niebotyczna ilość 
lśniącego piasku pod nogami i gwiazd na pogrążonym w mroku 
niebie 
będąca za blisko by po nią sięgnąć 
 
niewiele zostanie 
co najwyżej ujmujący nas bilans zysków i strat 
 
które wykształcenie jest nam niezbędne poza algebrą? 
gdyż nie mają znaczenia rzeczy nie dające się obłaskawić 
prostymi rachunkami 
 
dzień po dniu 
tworzymy rzeczy gorszej jakości 
robimy jeszcze gorsze rzeczy 
 
Hermes trzyma w dłoni grzechotliwą sakiewkę 
nasz limit 
nasz termin 
rozwiewa wątpliwości 
 
 
III. 
(…) A przemyślny 
Prowadził [dusze umarłych] Hermejas przez zbutwiałe szlaki 
Aż do Okeanowch nurtów, Białej Skały, 
Tam, gdzie wrota Heliosa i gdzie Snów jest plemię, 
A stamtąd już na łąkę asfodeli przyszły, 
Gdzie przebywają dusze, obrazy umarłych 
 
Homer „Odyseja”, tłumaczył Zygmunt Kubiak 
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WYRÓŻNIENIE 
 

 
 
 
 
Wioletta Ciesielska „-Włókiennicza-” 
 
 
Stając na pierwszym kaflu chodnika, włączasz alarm. 
Z każdej bramy słychać: 
- Gdzie, kurwa, leziesz cwelu jebany! 
I nie wiesz już, czy bawić się dalej w klasy. 
Dwa do przodu. 
Jeden w bok. 
 
Kochankowie z Włókienniczej na bogato żenią kosą własne żebra. 
Stara zabawa – nie nadepnąć napo łamany chodnik. 
Z balkonu na łeb zrzucają tabor cyganiątek. 
 
Kochankowie z Włókienniczej nie mają na czynsz, 
Żenią kosą własne żebro. 
Niepewnie wierzą w nadejście jutra. 
 

XadaX 
 
 
 




