
XV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Marii Komornickiej 
Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka - KOZIENICE 2017 

Mabell Kowalewska - kategoria młodzież - poezja - II miejsce 
 

Godło: ziarnko piasku 

 

blok reklamowy 

truskawki pozują w sukienkach z cukru, 

gdy osobnik gatunku ludzkiego odchodzi, 

przeciąg – otwarte okno wprowadza muchę. 

bzz! ujęcie pierwsze – zjedz zanim umrzesz. 

światło jupiterów. owad nadstawia aparat gębowy, 

odwraca się w stronę rażącego problemu – z ekranu 

 

zabójca z włosiem w ręku nakręca trawę 

„to nie szczotka, to turboszczotka! 

zamień czesanie na wymiatanie!”  

ta-dam! morderczyni trzyma gadającą rurę 

„zamów na wczoraj wciągator 300! 

wsysa kurz, a nawet zbędne kilogramy!” 

ta-dam! miażdżone modelki kręcą się w celi 

„wolisz serce od rozumu? wybierz brzuch! 

dobrze przetraw mocne słowa, bo skisną!” 

ta-dam! kudłaty wróg wystawia zęby. 

„zadbaj o zdrowy uśmiech myśliwego, 

super dogger doda mu sił i  blasku!” 

ta-dam! zbrodnia! masowy mord! 

„łapka na muchy doda ci skrzydeł. 

Nie śpij, kupuj, i nie daj się zjeść!” 

 

fotograf wylatuje z sezonowej pracy. 

terapia na koziej łące jest rozwiązaniem. 

zawstydzone modelki puszczają sok. 

ta-dam! TV dalej gra w nawijaną głupotę. 

ochrona przyrody to ciężkostrawne zadanie, 

pamiętaj o tym przy nietrafionym śniadaniu. 

 

 



 

 

 

Godło: ziarnko piasku 

 

świat od kuchni 

 

w lepkich oparach z pośpiechem i solą 

kręcą się białe kitle w kolejce do lodówki, 

a piekarnik piszczy, prosi o uwagę. 

drzwi wachlują jego gorący temperament. 

jeśli będzie spalony, pojawi się czarny worek. 

 

zmysłowa Francja spotyka pachnące Włochy, 

na placu talerzowym, pod jagodowym parasolem 

usta strzelają uśmiech i trafiają prosto do celu. 

tylko Pan Rachunek znowu smęci o napiwku, 

też chciałby wyjść po pracy z kolegami. 

 

nóż, deska, garnek i chochla zakładają zespół. 

zagłusza je mikser – mieszając w głowach. 

zupa gotuje się i bulgocze – ktoś ją opieprzył. 

ogórek turla się i obiera z łatwością striptizera. 

poziomka zerka na niego i oblewa się sokiem. 

 

ręcznik zaciera ślady po nagłym zamieszaniu. 

warzywne serpentyny połyka głodny kosz. 

smażą się mięsiste kawały na sucharowej plaży. 

szafka macha z gracją – pragnie zostać miss mebli. 

zegar tyka bezlitośnie, spłoszone minuty uciekają. 

 

światło gaśnie – włącznik mu przygadał. 

podłoga znosi ciężar ostatnich kroków. 

nóż ucieka do drewnianego boksu. 

widelce idą za kraty, mokre ze strachu. 

talerze wyjeżdżają w srebrnych limuzynach. 

plakietka Zamknięte huśta się jak dziecko. 
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wolny etat 
 

telebim błyska szerokim uśmiechem, 

firma Haruj wyświetla reklamę. 

pani Uwaga zatrzymuje się na pięcie. 

drzewa przechodzą na makulaturę. 

to Dres właśnie ściął je, bo zasłaniały 

 

uwaga, uwaga, życiowe marginesy, 

macie szansę wyjść z zeszytów! 

koniec kupowania na krechę! 

(teraz w modzie są krzyżyki). 

tutaj Zakład Zarabiania Śmieciowego: 

ogłaszamy wolny stołek, jeszcze ciepły! 

stanowisko: Główny Bezrobotknik, 

obowiązek: udawanie Anglika 

(nie mamy zbyt wielu greckich klientów), 

wymagane: umiejętność obijania się 

(na przykład między młotem a kowadłem), 

płaca: nielepsza niż za sprzedaż złomu, 

podwyżka: zalecana (w marzeniach), 

zakwaterowanie: Bistro Pod Rynną, 

strój roboczy: karton a’la idiota, 

wyjazdy integracyjne: pod chmurkę, 

dogodne warunki: wylania na bruk, 

szybki dojazd: z dziurawego buta. 

jedyna taka oferta! (na dziś) 

ulica Roboli w Zabitych Dechach. 

zgłoszenia przyjmowane non stop! 

 

rozbudzona Uwaga skupia się na sobie, 

gdy potrąca ją Dres, ścinając zakręt. 

rzeka zmienia plany i zawraca ku karierze. 

słońce wypala jej starania i ciągnie ku upadkowi. 

telebim ponownie szczerzy się bielą w 3D: 

 

uwaga, uwaga, oferta anulowana. 

Bezrobotnik jednak przeżył! 

czy poczułeś ten zawód? 

 


