Paulina Ibek: Wolę

Wolę książki

I nie wierzyd obietnicom

Wolę rybki

Wolę dobrod bezinteresowną

Wolę wierzby w Łutynowie

Wolę kraje bez wojen

Wolę Marię Skłodowską od Jamesa
Maxwella

Wolę nie mied uwag

Wolę kochad ludzi bez przyczyny

Wolę przesadny porządek od jego
przesadnego braku

Niż nienawidzid ich z jakiegoś powodu

Wolę Narnię od rzeczywistości

Wolę mied w pogotowiu

Wolę drzewa bez jabłek niż jabłka bez
drzew

Książkę i pióro
Wolę kolor żółty
Wolę nie wierzyd, że człowie doprowadzi
siebie do zagłady
Wolę wyjątki
Wolę wychodzid na styk
Wolę nie rozmawiad z nauczycielami o
ocenach

Wolę kundelki od psów rasowych
Wolę mied oczy niż byd ślepą na świat
Wolę półki
Wolę więcej rzeczy, których nie
wymieniałam
I które nigdy nie zostaną wymienione
Wolę nicośd od nieskooczoności

Wolę zdjęcia w albumie niż na instagramie

Wolę czas gwiezdny od ziemskiego

Wolę trud robienia lekcji

Wolę zapukad

Od konsekwencji ich nierobienia

Wolę zapytad się jak płynie czas

Wolę miłośd omijad szerokim łukiem

Wolę wziąd pod uwagę możliwośd,

Wolę słuchad własnych zasad

Że rzeczywistośd to tylko iluzja

Karolina Michalska: Wojna, wojna i po wojnie
Wojna się zaczęła
Wiadomo już, że będzie ruina
Znów jakby ziemia zniknęła
Coś w porównaniu do czasów Stalina.
Wojna się zaczęła
Naród poległ w walce
Przyszłość ludzi przepłynęła
Jak piasek przez palce.
Wojna dobiega końca
Nie zostało już nic
Zginął nasz obrońca
Rysujący świata szkic.

Julia Religa: ***Ludzie się rodzą...
Ludzie się rodzą
Na świat przychodzą
W dzieo, w nocy
Zawsze.
Ludzie umierają
Ludzie się kaleczą

W niebie spoczywają

Później się leczą

W dzieo, w nocy

W dzieo, w nocy

Zawsze.

Zawsze.

Weronika Walkosz: Wojna
Wojna okropna i przerażająca jest,
Dlatego wielu ludzi ginie w niej.
Niewinne dzieci wraz z matkami
W katach płaczą, bo ich mężowie i ojcowie
Za kraj życie tracą.
Nawet młodzi uczestnicy w tragicznej
Bitwie udział biorą, żeby paostwa
Nie oddad wrogom. Każdy z nas
Wie, jakie to tragiczne jest, kiedy
Dowiadujemy się, że bliska osoba jest trupem.
O dzielnych uczestnikach wojny trzeba pamiętad
Bo to dzięki nim prawie każdy naród
Przetrwał, a Stalin i Hitler okropni byli, bo
Nawet swoich żołnierzy dla władzy
Życia pozbawili.

Adelia Walko: Człowiek i Wojna
Dobrze żyjemy i dobrze się mamy,

Ale na drugim koocu świata,

Mamy nasze prawa i bezpiecznie

Gdzie uczucie śmierci w powietrzu lata,

mieszkamy.
Mamy co jeśd, nie brakuje wody
Życie jest wolne i pełne swobody.

Gdzie bomby latają
I ludzi zabijają.
Gdzie nie ma wolności,

Lecz są okrutności.

Tak na naszym świecie nie powinno byd,

Tam ludzie są zagubieni

Że ludzie w strachu muszą żyd.

I do wojny zmuszeni.

Mają byd szczęśliwi a nie zagrożeni,

I domy im psują,

Bo wojna tego świata na lepszy nie
zmieni.

I niewinnych mordują.

Kamila Skorek: Wojna
Wojna
rzecz której obawiamy się najbardziej.
Wojna
miejsce pełne bitew dzielących ludzi.
Wojna
czas gdy każdy pokazuje
kim naprawdę jest.
Wojna
miejsce pełne uczuć
których nigdy nie czułeś.

Emilia Płochocka: ***Mały chłopiec bawi się w ogrodzie...
Mały chłopiec bawi się w ogrodzie.
Bierze kartkę i mozolnie
Składa z niej piękny, mały samolocik,
Lecz nie wie, że to też ludzi zagłada.
Wnet pada na trawę jakiś cieo ogromny.
Czarny, niczym wyjęty z otchłani odmętów.

Chłopiec głowę zadziera,
Lecz to trud daremny.
Nie ma już nieba, nie ma błękitów,
Nie słychac już nawet wołao i krzyków.
Tylko huk na wskroś duszę przeszywa.
Nie ma już na ganku czerwonych bucików,
Które babcia chłopcu zawsze zszywa.
Tylko pilot jest zadowolony.
Z poworotem do kraju podbojów leci.
Zostanie sowicie wynagrodzony,
Bo zabił dziś małe dzieci.
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