Bo krwią splamione są wasze dłonie,
a palce wasze – zbrodnią.
(Iz 59,3)

NIE ZABIJAJ !!!
Nie zabijaj, głosi piąte przykazanie.
Bo wszystko chce żyć Miłościwy Panie.
Nie zabijaj, nie dotyczy tylko człowieka.
Każde stworzenie przed śmiercią ucieka.
Nie zabijaj, kaczka kwacze przerażona.
Nie czyń tego, rozkłada skrzydła jak ramiona...
Nie zabijaj, ryczy upasiona krowa.
Bo ona na śmierć, też nie jest gotowa.
Nie zabijaj , z chlewa wołają prosiaki.
Czy nam ludzie gotują, właśnie koniec taki?
Nie zabijaj, meczy koza siwa.
Ja byłam z Wami, przecież taka szczęśliwa...
Nie zabijaj, szczeka pies, już bardzo stary.
Przecież nigdy nie odmówiłem Ci wiary...
Nie zabijaj, wszędzie słychać dookoła
To Boże stworzenie, zewsząd tak zawoła....
I Ty Człowieku.... nie zabijaj Człowieka.....
Bo Kara Boża... i na Ciebie czeka.....
Nie zabijaj !!! Dałeś Boże ludziom przykazanie......
Lecz czy w dniu dzisiejszym..... ktoś zważa na nie ???
Maria Teresa.

Przekleństwo zbiera,
kto plonów krwi czeka.
(William Szekspir)

Nie będziesz zabijał!
(Wj 20,13)
Nie zabijaj, nie zabijaj mnie Mamo,
Bo nigdy już nic nie będzie tak samo,
Moje serduszko już dla ciebie bije,
Mamo kochana, Mamo... ja jeszcze żyję!
Pozwól mi poznać,
Chłód rosy poranka i zorzę zarania,
Smak łez radości i gorycz pożegnania
Łzy Twoje Mamo w perełki zmienię,
A ból Twój w spełnione marzenie
A gdy los i troski posrebrzą Ci skronie,
I gdy przyjdzie już czas pożegnania,
Ja ciepłem ogrzeję gasnące Twe dłonie,
I będę przy Tobie w tej chwili rozstania
Nie zabijaj, nie zabijaj mnie Mamo,
Bo gdy przyjdę w malignie upiornej nocy,
Zapytam Cię Mamo w bezsilnej niemocy.
Dlaczego, dlaczego Mamo?!
Przecież mnie nawet nie poznałaś?
Dlaczego, dlaczego, jak ja Ciebie Mamo,
Ty mnie Mamo, Ty mnie nie pokochałaś?

Nie zabijaj:
łono matki jest własnością
Stwórcy Wszechświata.
(Teofil Janicki)

Nie poznam Mamo,
Chłodu rosy poranka i zorzy zarania,
Smaku łez radości i goryczy pożegnania
Łez Twoich Mamo w perełki nie zmienię,
A bólu Twego w spełnione marzenie
Jeśli, choć jedno życie ocalę...
Marek Dębski

Nie strzela się ostrymi nabojami na ślepy rozkaz.
(Antoni Regulski)
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