Cinquain
Zrkadlo
tiché, tajomné
stojí, odráža, neklame
vidí vždy len skutočnosť
pravda

Hviezda
žiarivá, iskrivá
hreje, blikoce, svetielkuje
prajem si niečo pekné
Zornička

Kvet
drobný, skromný
kvitne, rastie, smúti
sedí na zelenej lúke
potešenie

Slnko
žiarivé, zlatisté
vnímam, cítim, potrebujem
chcem sa ho dotknúť
božie oko

Leto
horúce, úrodné
hreje, páli, provokuje
prehrieva moje všedné dni
teplo

Rieka
majestátna, dravá
tečie, berie, dáva
v kraji mojom úrodnom
život

Hviezda
jasná, iskrivá
žiari, trbliece sa, svieti
hľadí na nočnú oblohu
túžba

Ráno
chladné, čarovné
vnímam, milujem, prežívam
teším sa naň večer
radosť

Hudba
príjemná, vznešená
upokojuje, posilňuje, teší
prináša radosť mojim ušiam
melódia

Slnko
horúce, zlatisté
pohladí, osvieti, prebudí
teplými lúčmi láska Zem
guľa horľavá

Chlapec
šťastný, rozžiarený
usmievam sa, ľúbim, bozkávam
chcem ťa navždy mať
láska

Kniha
múdra, bezodná
zabaví, naučí, nemlčí
robí z ľudí boháčov
učiteľ

Slnko
zlatovlasé, usmievavé,
pozerám sa, žasnem, ďakujem
cítim jeho letné bozky
nebeské oko

Holubica
rýchla, biela
letí, máva, trepoce sa
pomáha udržiavať ľudské vzťahy
láska

Kniha
veľká, múdra
čítam, listujem, potrebujem
beriem si rôzne informácie
poznanie

Strom
mohutný, zelený
dýcham, milujem, objímam
som pod jeho ochranou
výška

Vzduch
chladný, čistý
dýcham, cítim, ospevujem
pre môj život prepotrebný
kyslík

Domov
sladký, očarujúci
pomáha, utešuje, nezradí
sú ruky mojej mamy
láska

Tekvica
oranžová, strašidelná
svieti, plaší, poburuje
chcem ju sám rozsvietiť
halloween

Svetlo
zlaté, prenikavé
dotýkam sa, cítim, vidím
nepriateľ každého jedného tieňa
žiara

Voda
živá, tichá
žblnká, tečie, osviežuje
chcem sa ťa napiť
život

More
modré, nebezpečné
zaplaví, obdarí, poteší
často o ňom snívam
nekonečnosť

Hviezda
jasná, láskavá
vnímam, pozorujem, obdivujem
rada ju budem spoznávať
prianie

Okuliare
ružové, papierové
zaostrujú, zahmlievajú, skresľujú
rád hľadím na svet
oči

Strom
potrebný, užitočný
žije, tieni, rodí
v našom poli nemom
plody

Strom
košatý, vysoký
pozerá, dýcha, cíti
skrýva tajomstvá v korune
ochranca

Vzduch
voňavý, priezračný
osvieži, ochladí, prebudí
ľuďom umožňuje dýchať, žiť
nádych
Pieseň
tichá, melodická
spieva sa, tancuje, zabáva
vinie sa tichým údolím
hudba
Perie
hebké, krehké
hreje, letí, nadnáša
z tvojich krídel vtáčích
voľnosť

