
MGŁA
wiersze klasy 5d z lekcji o tworzeniu przenośni – i do tego z bardzo mglistą pogodą za oknem...

Nadia Burzyńska

Mgła to telefon
Idę przez nią i cały czas gram
a ona dzwoni
i mi trochę przeszkadza

Roksana Fijałkowska

Mgłą to oczy
idę przez nią
i czuję jej wzrok na sobie
a ona udaje że jej nie ma

Natalia Wojsław

Mgła to mysz, Szybka, szara mysz. 
Porusza się tak szybko, że nie widać jej kształtu.
Chciałabym jej chociaż raz dotknąć
ale gdy tylko  zbliżę się do niej
rozpływa się
i wtedy czuje chłód jej futerka.
Mysz porusz się coraz szybciej
a ja coraz bardziej
idę przez powietrze
Mgła porusza się teraz tak szybko
że sama siebie nie widzi.
W końcu znika
a ja otulam się płatami deszczu

Jakub Łukaszewski

Idę przez nią i nie wiem
czy zaraz niknie
jak sarna w lesie
czy będzie stała
a ona nadal straszy ludzi
jak kostucha 

Patrycja Walkowiak

Mgła to gęsty śnieg
Idę przez niego i czuję zimno
a on opowiada mi 
o swoich sankach

Agnieszka Stępień

Mgła to teleport
który nas przenosi, 
gdy przez niego przechodzimy



Aleksander Begier

Mgła to wata cukrowa
Idę przez nią i się trochę boję
że się poślizgnę
ale ona jest klejąca

Marianna Rogacka

Mgła to wata
jest biała
Idę przez nią
i patrzę
a ona się chowa
Jest smutna
ponura
a ja ją pocieszam

Amelia Rykowska

Mgła to czarodziejka, smutna i zimna
przychodzi na chwilę
jest jak zima
wydaje się groźna
a jednak dzięki niej 
do naszego serca docierają 
strach i smutek
idę przez nią
a jednak ona nic nam nie robi
Czaruje świat
to co widzimy to magiczny pył
jest posłańcem strachu i smutku

Wiktoria Seidlitz

Mgła to wata,
która jest biała, miękka
jak kołderka
Idę przez nią jak przez sen
czuję spokój
a ona idzie dalej 
i mnie opuszcza

Dominika Obiegła

Mgła to wata
która jest delikatna
puszysta
Idę przez nią i nic nie widzę
Jest biała jak śnieg
ona na mnie patrzy
A ja na nią

Wiktoria Nowak

Mgła to wata
Jak przez nią idę 
czuję jak mnie otula
a ona jest cicho...



Zuzanna Klamerek

Mgłą to pióro
które wisi na niebie 
i pilnuje ludzi
bo to pióro anioła
Idę przez nią i czuję troskę
a ona otula mnie, 
pociesza

Karolina Bogucka

Mgłą to pajęczyna
Kiedy przez nią idę 
boję się
że już z niej nie wyjdę
czuję ją na sobie
jak wielkiego pająka


