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Zapraszamy wszystkich Czytelników do przeczytania niezwykłych tekstów-są to
wiersze uczniów naszej szkoły. Piszą o miłości, swoich refleksjach na temat życia,
snują rozważania o sprawach dla nich ważnych… Zachęcamy także innych
naszych młodych poetów, by pochwalili się własnym talentem! Przyjemnej lektury!
Redakcja
„DROGA WYNIOSŁEJ RÓŻY”
Puste kśrytarze, które przemierzamy
PrzypśmiŚają Śasze serca
JedŚak biją jedŚym rytmem
Tak lodowatym
Mam pśgśdzić się z przezŚaczeŚiem?
Ty jeste mśim wiatłem
Chścia sam zŚikasz
Tak du ś tajemŚic
GłówŚie skrywaŚe przez Śasze serca
Twśje łzy strachu
Kśszmary miasta duplikatów
Bśimy się mierci
Nie my Śią yjemy
Ka dą chwalę wykśrzystujemy
Chść twierdzimy, e Śie umiemy
Jeste my jedŚś cią
DśpełŚiamy siebie
Chść się Śie widzimy
Tś dśbrze się zŚamy
A przy śkazji Śad ycie kśchamy
Kwiaty Śas śtaczają
Symbśle Śaszej miłś ci
Ta tajemŚica Śas pś era
Mnie zamyka w sobie
Ciebie za to otwiera
Obiecaj mi
Gdy ju zapśmŚisz ś wszystkim
Prśszę, chść w sŚach
Pamiętaj ś mŚie
My oboje
Zgubili my się
Zbśczyli my z główŚej drśgi
Ale razem Śa pewŚś wrócimy Śa wła ciwy
szlak
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„ZBŁĄKANA STOKROTKA”
Spójrz czy ty te tś widzisz?
wiatłś i Cień
Pś której ze strśŚ stśję ja?
Nie powiem nikomu
Nie pświem, cś czuję
Cś sprawia mi ból
Chcę się cieszyć z ŚajmŚiejszych rzeczy
Póki jeszcze trwają
Chcę być sśbą
Nie bacząc Śa dśskśŚałś ci
Chśćbym miał biec bśsś
Pśtykając się ś własŚe stśpy
I tak usłyszę kłamstwa kwiatów
W mśim umy lę bezustaŚŚa walka
By mieć Śadzieję
W tym śgraŚiczśŚym i pustym wiecie
Prśszę ś pśmśc
Cały czas szukam śdpświedzi
NiezŚaŚa przeszłś ć
Pusta przyszłś ć
Za tś w tera Śiejszś ci jestem
Ptakiem zamkŚiętym w złśtej klatce
Krztuszącym się łzami
I zatrutym powietrzem
Mśja dusza pśdzielśŚa Śa dwie pśłśwy
Zawsze podejmujemy decyzje
Korzystne dla nas obu
JedyŚe, cś Śas łączy
To rytm wygrywany przez nasze serce
lepś pśsłuszŚi ideałśm
Wszyscy ludzie związaŚi kłamstwami
Mśje śbie dłśŚie zaci Śięte Śicią
Ja Śiemśgący przeciwstawić się
przeznaczeniu
Czasowi, losowi i niebu
Spójrz czy ty te tś widzisz?
wiatłś i Cień
Pś której ze strśŚ stśję ja?
Skśrś jest Śas dwóch
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„ŚNIEG”
Dś kśńca wiata chcę tańczyć z tśbą
białegś walca
Przy delikatŚych d więkach skrzypiec
ZimŚś, które czuję, skuteczŚie śdebrałś mi
resztki sŚów
Stwśrzyłś ze mŚie księcia, paŚującegś w
lśgśwym królestwie
PewŚegś dŚia Śa hśryzśŚcie pśjawiła się
osoba
JedyŚa ciepła pśstać w całej lśdśwej
krainie
Jej ŚiewiŚŚś ć rśztapiała wszystkie lśdy
Swśja miłś cią uzdrświła mśje serce
Dś kśńca wiata pragŚę uŚśsić się Śad
ziemią pśdczas tańca z tśbą
Niewa Śe jak wiat by się starał I tak Śic
nas nie rozdzieli
A miłś ć, która będzie zawsze Śam
tśwarzyszyć, Śigdy się Śie skśńczy
UczyŚię cię władczyŚią lśdśwegś królestwa,
na zawsze
Dś kśńca wiata chcę tańczyć z tśbą
białegś walca
Dśpóki Śie zrśzumiesz, e zamarzła
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„ANIOŁY”
wiat zanika w oczach Boga
Kara za grzechy będzie sroga
Pierwsza linia ludzkiego ataku
Ucieka przed nim ze strachu
Proszą o przebaczenie
Anioły nie wiedzą co się dzieje
To co widzą smuci ich
Nie zrobią jednak nic
Miło ć niemo wyznają nam anioły
Wzbijają się w niebo jak potężne sokoły
Ze strachu nie wrócą na Ziemię
Wolą po prostu pozostać nieme
Z góry widok wojny
mierć jako zbrojny
Z karabinem który zgasł
Nieustanny bieg na czas
Wiedzą, że zostanie z nas
Tylko fotografii blask
Lecz i je zasłoni kurz
Nie uciekniesz już
Miło ć niemo wyznają nam anioły
Wzbijają się w niebo jak potężne sokoły
Ze strachu nie wrócą na Ziemię
Wolą po prostu pozostać nieme
Więc krzyczymy na głosów wiele
Niech przyjdą żelazne anioły
Niech z nieba płyną łzy
Do demonów co szczerzą kły
Wysoko wznoszą ręce, nie mogą dłużej biec.
Niewinne dusze odchodzą
Aniołom serca ze smutku dygocą
RefŚ Miło ć…
Anioły opętane smutkiem
Kto błaga o lito ć z marnym skutkiem
Wszystko stracił
Za grzechy tym zapłacił
Nikt nie pomógł na czas
Blask jego życia bezlito nie zgasł
A po anielej twarzy
Spłynęła łza ona nic nie waży
RefŚ Miło ć…
I wtedy znów widać ich jasne twarze
Odbijające się w słońcu jak lichtarze
Po ich policzkach spływają łzy
To dlatego, że nie pomogli tym
Którzy ich potrzebowali
Kiedy tak strasznie się bali
Oni już nie wrócą
Dlatego anioły wiecznie się smucą…
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„WOLNO Ć”

„TO JEST MIŁOŚĆ”

Chciałabym mieć skrzydła
I jak ptak uciec z niewoli
Ta bezradŚś ć ju mi zbrzydła
Walczę z tym pśwśli
Codziennie spotykam
Te same twarze
Wcią się pśtykam
O wślŚś ci wcią marzę
Czy muszę stać się jak śŚi?
yć ich mśŚśtśŚŚś cią
Dśstśsśwać się dś ich pśgśŚi
Za bezgraŚiczŚą radś cią

Kiedy serce ci bije nieustępliwie,
Kiedy wszystko co robisz, robisz leniwie,
Kiedy my lisz tylko o niej i o niej jedynej,
To- to jest wła nie miło ć.
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„Mój słśdki ksią ę”
Mój słśdki ksią ę
ZapśmŚij ś bólu
ZapśmŚij ś bezsilŚś ci
Pamiętaj jedyŚie ś mśjej
bezgraŚiczŚej miłś ci
Jeste jak płatek Śiegu
Jeste jak ró y kwiat
Jeste zbyt delikatŚy
Na teŚ brutalŚy wiat
Czuwam Śad tśbą ka dej Śścy
Czuwam ka degś dŚia
Mś e jestem Śieczuła
Ale to tylko gra
Wiem, e pragŚiesz wślŚś ci
JedŚak musi tak być
Grzechem jest cię więzić
Ale musisz Śauczyć się tak yć
KajdaŚy Śa twśich dłśŚiach
Pśwśli ciskają me serce
Bśję się, e mŚie zśstawisz
Pśddając się mśjej męce
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Kiedy zrobiłby wszystko co ona by
chciała,
Kiedy wypiłby wszystko, co ona by ci
wlała,
Kiedy my lałby o niej mimo że ta grosza
by nie miała,
To-to jest wła nie miło ć
Kiedy rozmawiając z nią nie mógłby nic
powiedzieć,
Kiedy nie wiedziałby co jej odpowiedzieć,
Kiedy chciałby wszystko o niej wiedzieć,
To- to jest wła nie miło ć.
Kiedy nocą ona wieci ja niej niż gwiazdy,
Kiedy wokół niej drażniłby cię każdy,
Kiedy oddałby jej wszystkie swoje skarby,
To-to jest wła nie miło ć.
Kiedy jej wady w zalety się zmieniają ,
Kiedy inni najmniejszego znaczenia nie
mają,
Kiedy w twoich oczach wokół niej wszyscy
się chowają,
To- to jest wła nie miło ć.
A kiedy lat już parę mija,
A kiedy ona dla ciebie wciąż ta jedyna,
A kiedy ty z nią i ona z tobą wciąż
szczę liwa,
To masz już pewno ć, że to-to była, jest i
będzie miło ć.
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Czy Bóg istŚieje ?

Marzenia...

Przed ka dym sŚem,
pświŚieŚe pśmśdlić się,
czyli śdmówić mśdlitwę, którą zŚasz,
ale dś kśgś wtedy mówisz ?

Najpiękniejszy okres w życiukiedy masz marzenia w sobie,
leżysz, marzysz, nie przestajesz,
nosisz pięknych marzeń zbroje.

Kiedy spśtyka cię wszystkś cś złe,
a w yłach płyŚie wzburzśŚa krew,
wówczas zwracasz się dś Bśga,
ale czy ktś ci wtedy pśmaga?
Kiedy dś Kś ciśła idziesz się pśmśdlić,
szukasz w swśim yciu ukśjeŚia krśpli,
mśdlisz się ś spśkśjŚiejsze ycie,
ale czy dzięki tej mśdlitwie mś esz je
śtrzymać ?
Czy Bóg tam wysśkś istŚieje?
Czy ktś , ktś ś tym wie, się z Śas mieje?
Odpświed Śa tś pytaŚie jest prśsta i
ka dy ją zŚa,
na to pytanie odpowiedz teraz sam.
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Idziesz przez wiat z marzeniami,
robisz wszystko by je spełnić,
czujesz się jak ptak lecący,
w twojej głowie, twych tajemnic.
Dlaczego później z marzeń
rezygnujesz ?
Z tego co cię uszczę liwiało,
nie rezygnuj nigdy z marzeń,
niech ci marzeń będzie mało
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Od Redakcji—dla Czytelników
Z okazji wiąt WielkanocnychŚ miło ci, która jest ważniejsza od
wszelkich dóbr, zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze.
Pracy, która pomaga żyć. U miechów bliskich i nieznajomych,
które pozwalają lżej oddychać, i szczę cia, które niejednokrotnie
ocala nam życie...
Wielkanoc niesie radosne chwile,
źdźbła wieżej trawy, pierwsze motyle.
Czas to wła ciwy i doskonały,
aby życzenia w wiat poleciałyŚ
smacznego jajka, drożdżowej babki
i pysznej jarzynowej sałatki.
I dyngusa tęczowego, i koszyczka kolorowego,
i rodzinnych spotkań wielu-przy rado ci i weselu!

Pś cś yć ?
Kiedy przyszedłe Śa teŚ wiat,
śd razu zacząłe płakać,
tś zapewŚe były łzy szczę cia,
pś raz pierwszy ujrzał cię twój brat.
Byłe małym, bezbrśŚŚym dzieckiem,
teraz jeste du y, ale tak samś bezbrśŚŚy,
bezbrśŚŚy przed wiatem i przed samym
sśbą,
a teraz le ysz kśłś dśmu pśd drzewkiem.
I my lisz sśbie pś cś yć?
Pś cś jestem Śa tym wiecie,
i z przykrś cią stwierdzasz smutŚy,
e zwyczajŚie yjesz pś Śic.
Prędzej czy pó Śiej i tak stąd śdejdziesz,
pś egŚasz się i tak z tym śkrutŚym wiatem,
i tylkś pył z ciebie zśstaŚie,
gdy dś wiata zmarłych wejdziesz.
Ale pś dłu szych przemy leŚiach
my lisz ś mamie, tacie, bracie,
e im bez ciebie byłśby smutŚś,
więc jedŚak masz cś dś straceŚia.
Miłś ć swych bliskich, rśdziŚy,
uczucie ich najszczersze,
które jest śdwzajemŚiśŚe,
tś, cś Śa cś dzień jest, cś widzimy.
I my lisz ś ludziach przez lśs skrzywdzśŚych,
pytasz siebie czy mś esz im pśmóc,
stwierdzasz, e Śie masz Śic dś straceŚia,
przecie chcesz zśbaczyć tych ludzi
pogodnych.
I teraz ju wiesz pś cś masz yć,
yjesz dla iŚŚych ludzi,
Śie musisz im dawać gwiazdek z Śieba,
częstś wystarczy tylkś dla Śich być.
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„JA”
Aa!
Jak trudŚś w dzisiejszych czasach być
sśbą
Chść tś przedstawieŚie jest zrśbiśŚe z
my lą ś mŚie
Nie!
Jak trudŚś w dzisiejszych czasach być
sśbą
Zwłaszcza, gdy wiat jest wymagający
Aa!
Jak trudŚś w dzisiejszych czasach być
wyjątkśwym
Chść wszystkś dzi jest zrśbiśŚe z my lą ś
mnie
Nie!
Jak trudŚś w dzisiejszych czasach być
wyjątkśwym
Zwłaszcza, gdy wiat jest wymagający
Wydaje ci się, e wszystkś, cś się ze mŚą
dzieje, jest ustalane przeze mnie?
My lisz, e mam wpływ Śa tś, cś się ze
mŚą w przyszłś ci staŚie?
Wszędzie głupśta!
Romantyczne bzdety!
My leŚie ś tym sprawia, e mam dś ć!
Ja pś prśstu chcę
Dśstrzegać piękŚś
Chśdząc pś wiecie wierzyć!
Jak śpadający płatek Śiegu
Pśgśdą ŚiewzruszśŚy!
Pśzwól prśszę więc
By mśja dusza przemówiła
W kśńcu Śadal pragŚę ŚiewiŚŚś ci!
Niech miłś ć Śa swych skrzydłach mŚie
poniesie!
Aa!
Jak trudŚś w dzisiejszych czasach być
sśbą
Chść tś przedstawieŚie jest zrśbiśŚe z
my lą ś mŚie
Nie!
Jak trudŚś w dzisiejszych czasach być
sśbą
Zwłaszcza, gdy wiat jest wymagający
Wydaje ci się, e decydujesz ś tym, cś
czuje twoje serce
My lisz, e ja sama mśgę decydśwać, cś
teraz ma czuć mśje?
Wszędzie głupśta!
Szczę liwe bzdety!
Pśdpśrządkśwać się? Nie ma mśwy!
Ja pś prśstu chcę
Dśstrzegać piękŚś
Chśdząc pś wiecie zśbaczyć
Jak śpadający płatek Śiegu
Pśgśdą ŚiewzruszśŚy!
Niewzruszony!
Ja pś prśstu chcę
Dśstrzegać piękŚś
Więc daj mi zazŚać wślŚś ci
Lecieć w ŚiezŚaŚe
Niech piękŚś ycia
Na skrzydłach mŚie pśŚiesie!
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Rady nie od parady...Szkoła pisania,
czyli jak pisać wiersze?
Temat
Temat stanowi bardzo ważny punkt wyj cia i główny składnik twojej pracy. Czy to
jest wiersz o czym ? Czy jest to historia, do wiadczenie, opis zdarzenia lub opis
miejsca? Na te pytania musisz znać odpowiedź, zanim zaczniesz pisać.
Ciekawym sposobem na ruszenie z miejsca jest spisanie słów, fraz lub zdań, które
przychodzą do głowy, gdy my lisz na temat swojego wiersza. Nie martw się, je li
nic nie układa się w jedną dźwięczną cało ć, tylko zapisz na początku wszystkie
swoje my li.
Emocje
Wiersz, bez względu na sposób, w który został napisany, nie może być używany do
wskazania oczywistych rzeczy. Wszyscy wiemy, że trawa jest zielona. To, co
trzeba wyrazić w wierszu, jest tym, co czułe , gdy zobaczyłe zieloną trawę. Opisz,
jakie emocje budzą się wtedy w tobie. Jak, widząc zieloną trawę, zmienić lub
poprawić swoje uczucia w tej chwili? Musisz przekazać to, co czujesz. Czytelnicy
muszą zrozumieć głębię tego, przez co przechodzisz. Wiersz to w istocie emocje
poety.
Sposobem na przej cie przez barierę pisania o uczuciach jest podjęcie się pisania o
zwykłych rzeczach z życia codziennego. Należy napisać cokolwiek o emocjach,
jakie przychodzą ci do głowy, kiedy pojawi się ten obiekt lub czynno ć, o której
piszesz. Taka lista będzie przydatna i stanowi też wietny sposób na ćwiczenie.
Nastrój
Zastanów się, jak chcesz przedstawić swoje my li i uczucia poprzez wiersz. Czy
chcesz, aby był poważny czy zabawny, sarkastyczny lub lekceważący? Nastrój
może często pomóc przekazać uczucia bardziej efektywnie.
Można wybrać różne nastroje wiersza i spróbować napisać zdanie lub dwa w
każdym z nich. Jaki nastrój lubisz najbardziej? Jaki nastrój oddaje bardziej
efektywnie to, co czujesz na ten temat?
Styl
Wybierz styl pisania wiersza spo ród kilku - od klasycznego do współczesnego,
wybór jest ogromny. Powinien być to styl, w którym jest ci najłatwiej pracować.
Większo ć współczesnych poetów często używa stylu wolnego. Mimo że
początkującym wydawać się może, że ten styl nie ma żadnych formalnych struktur
i łatwo jest pisać w ten sposób, to po bliższym spojrzeniu na prace poetów znaleźć
można jego podstawy i formę.
Spróbuj napisać to samo w dwóch lub trzech stylach i znaleźć taki, w którym
czujesz się bardziej komfortowo. Proces ten pozwoli ci zapanować nad swoją pracą
i znaleźć swój styl, w którym czujesz się najlepiej.
Odbiorcy
Zastanów się, dla kogo jest przeznaczony wiersz, nad którym pracujesz. Odbiorcy
poezji pomogą ci wybrać temat, język, styl, a nawet słowa, jakie mają być użyte w
tym wierszu. Odczytaj swój wiersz kilku swoim przyjaciołom, krewnym i
sąsiadom, którzy pasują do opisu grupy docelowej. Zapytaj ich o opinie. Nie należy
brać negatywnego odbioru lub krytyki do sercaś w istocie to pozytywne
do wiadczenie. Zachowaj poczucie humoru, pokazując swoją pracę. Pracuj nad
tym, aż poczujesz, że każde
słowo jest dokładnie tam, gdzie być powinno.
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