Z tvorby našich žiakov

Láska

Radosť

Úzkosť samota
Nenávisť ja som tu sám
Bolesť rany mám

Radosť pekný pocit je,
keď sa dieťa usmeje.
Keď nás doma pochvália
a večeru navaria.

Robo Galovič

Láska
Občas zabolí
Časom znova prebolí
Srdcom zahorí
Matúš Pohuba

Milujem život
Mám rada a milujem život,
všetko to, čo život prináša.
T oľko čarokrásnych a nádherných
vecí,
snáď toľko, koľko je na svete detí.
Život však vždy neplynie ako sladký
sen,
má aj víry, blesky ako letný deň.
Viem, že vždy budú padať hviezdy
a rosa
a láska bude kráčať bosá.
Preto buď šťastný a často sa smej
a šír túto radosť aj ďalej.
Veď život je to najcennejšie, čo na
svete máme,
tak si ho zobrať nenecháme.
Jana Knoblochová

Radosť nám smiech prinesie,
či sme v škole a či nie.
Súvisí aj s láskou
aj radou priateľskou.
Čo prináša radosť?
Starým ľuďom mladosť
Oddych zasa mladým.
Ich otvorené srdcia chválim.
Mladí sú dosť uzavretí,
preto chválim rozhovory,
priateľstvo i lásku,
kým ešte visia na povrázku.
Povrázok sa pretrhne
a všetka radosť odíde.
Marcela Sarkocyová

Anti army
Nechceme chodiť na vojnu,
chceme si užiť slobodu,
nechceme sa na zbrane pozerať,
radšej budeme chodby zametať.
Nechceme chodiť v zelenom
a veliť tankovým práporom,
nechceme si kaziť budúcnosť
a stať sa armádnym gumákom.
Nechceme ľudí zabíjať
a hviezdy si na rameno pripína ť.
Nechceme skákať ako píska veliteľ,
nie je to boh a ani spasiteľ.
Čo najviac nechceme,
je zomrieť na fronte.
Martin Sumega
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Môj priateľ

Piešťany

Keď mám smútok na duši,
zverím problém Artuši.

Pokoj v duši i v kožúšku,
má môj priateľ pes.

Slnko rozžaruje krajinu,
trochu sa smeje cez zuby na svet,
ale aj tak hreje.
- a len v ovzduší je cítiť spálený smrad
nafty.
- aj to len keď ste na stanici,
odkiaľ autobusy ako koráby plávajú do
prístavov,
cítiť z nich esenciu diaľav, do ktorých
smerujú.
- ale len ovzdušie zapĺňajú zvuky
čajok,
- aj to len ak ste v Piešťanoch (alebo
pri mori),
a prinášajú na krídlach diaľky
a ľudí, ktorí sem smerujú.
- a len v ovzduší cítiť neskonalú
pohodu a radosť.
- aj to len ak ste v pravej chvíli práve
tu.
Ak nie ste niekde ďaleko,
kde je možno tiež fajn.

Albert Bluml

Juraj Garaj

Múdre oči, sledujú ma,
nehovoria ni č.
Mojej duši uľaví sa
a problémy sú preč.
Kamarát môj najbližší
na mne je teraz rad.
Čo ťa trápi?
Čo ťa bolí?
Nekúše ťa
blška?
Kocka cukru, trochu mlieka,
vykúpem ťa ešte dnes,
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