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WIOSNA ... WIOSNA
CZEKAM NA WIOSNĘ ...
Zima już taka szara i bez szaty śniegu.
Możemy więc chyba wcześniej wiosnę powitać?
Przebiśniegi już od dawna stoją w szeregu.
Rozkwieci wiosna zawilce dywanem białym
i rozbudzi z zimy serca na świecie całym.
Zima wnet odchodzi. Wiosenne zmartwychwstanie?
Życie ma inne kolory, przybrane kwiatami,
przystrojone z ludzkich wspomnień koralami ...
Proste drogi powiodą na łąki zielone,
pachnące macierzanką w trawie roztańczonej ...
Niestety, marzec mrozem jeszcze poszczypuje,
ponure, przedwiosenne pejzaże maluje ...
Dla mnie pachnie już wiosną, konwalią i bzami.
Ciepły maj się marzy, kwiaty, motyl skrzydlaty ...
I przyroda z niezwykłymi krajobrazami,
i z niepowtarzalnymi ptaków koncertami.
Ale gdy piszę te słowa, za oknem widzę:
śnieżynki bielą migoczą i zziębnięty wiatr,
uparty mróz, co szyby ukwieca. Więc czekam ...
ŚNIEŻYNKI - PRZEBIŚNIEGI ...
Śnię? Widzę wspaniały florystyczny rezerwat.
Śnieżynki! ... na polankach repkowskiego lasu.
Białe kwiatki w zielonych listkach zanurzone.
Słońcu nisko się kłaniają, wiosnę witają.
Rozpachniona to magia, snów moich arkadia.
Małe te drobinki przez śnieg się przedzierają ...
Lecą już do nas ptaki kluczem. Otwórz nim serce!
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WIOSNA ... WIOSNA ... WIOSNA
Marzec na szybach dalej złe kwiaty maluje.
Niebawem wiosna? Wcale jej jeszcze nie czuję.
Wiatr przynosi świeżość od pól zimą uśpionych.
Taka zapowiedź przyszłych wiosennych wonności
w jego lekki wiosenny powiew już wtulonych.
Śnieg niegdyś taki biały, stopniowo czernieje.
Leszczyna wypuszcza pączki – forpoczty wiosny?
Popłyną znów rzeki z okowów uwolnione.
Błyśnie słońce ciepłem i zimy będzie koniec,
i wrócą do swoich gniazd bociany stęsknione.
Przyjdzie wreszcie do nas wiosna w zwiewnej sukience.
Lekkoskrzydła jak motyl, nadzieję przyniesie.
Usłyszę też głos żabich chórów z łąk dalekich,
nocą zaś polnych świerszczy koncertowe granie ...
Zobaczę malwy całujące ząbki płotu
i płatek róży na Twoim bladym policzku ...
Przyjdzie wiosna i zakwitną złote kaczeńce.
Dam Tobie tych cudowności pełne naręcze.
Co ranek powita Cię słonko uśmiechnięte.
Zakwitnie łąka. W oczach Twych zobaczę tęczę?
Zadedykuję swoje najpiękniejsze wiersze.
Nie będzie spraw niezałatwionych, marzeń utraconych.
Stary kalendarz zostanie dla nas poprawiony?

WIOSENNE OBRAZKI ...
Wiosna dar życia, miłości siła!
Kwitną w sercach słoneczne uczucia.
Słodką pokusą ... serce dla Ciebie.
Tak romantycznie i tak radośnie!
Zobaczę najpiękniejszy jej rozkwit,
ptasim śpiewem urozmaicony ...
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Pierwsze skrzypce już gra wiosenny wiatr.
Układa wszystko pasmami w tęczę.
Deszcz złotych kropli spadł na kaczeńce.
Fiołki kokietują swoją barwą.
Kuszą tak, wabią swoim zapachem.
Odcienie różu mają stokrotki.
Fiolet na fiołkach pachnąco słodki.
Pięknym bzom oddana biel prawdziwa.
Kwitną krótko jak miłość żarliwa.
Zamiatają chmury wiatrem niebo.
Wrócą znowu słoneczne promienie,
jak wcześnej wiosny głośne westchnienie.
Przylaszczki w pączkach. Bociany w drodze ...
Krokus, niedługo rozchyli płatki.
... ja mam też dla Ciebie pierwsze kwiatki.

WIOSNA ...
Jeszcze trochę zaspana i zbytnio nieśmiała ...
Wczoraj z ciepłym deszczem przyszła, nadzieję wniosła,
piękno krokusów, forsycji i przebiśniegów.
Wierzbie płaczącej świeże falbany doszywa.
Pod błękitnym niebem słońcem oczy maluje.
Jej urok, ta magia, ciągle mnie otumania.
Boska! Życie mi osładza ... lat odejmuje?
Wjechała dziś strojną „gabloką”o poranku
w zwiewnej sukience, w pięknym ze stokrotek wianku.
Niewinna, namiętna, wierna ... pachnie jaśminem.
Ciepły uśmiech i miłość przynosi w prezencie.
Radość daje, serce kołysze, rozpieszcza życie.
Łączy w pary ... o wiek balzakowski tu nie chodzi ...
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PATRZĘ NA TE CUDA ...
Chloris na Twoją cześć stworzyła ikebanę.
Kwiaty wokół nas już w uniżonym pokłonie:
brodziszki ciut zerkają na chabry niebieskie,
łopian z łubinem tańczą tango w jednej parze ...
Kwiecie w zieleni zatopione, skrzy się, mieni.
Połyskuje tęczy kolorami żywymi,
wabiąc zapachami i palety barwami,
darząc miłością ... najpiękniejsze zerwę dla Ciebie.
Słońce chmury przegoni, zacznie się uśmiechać.
Natychmiast w sercu zagra gorące uczucie.
Głos miłości zawoła najsłodszą nadzieję.
Niebawem przylecą też do swych gniazd bociany
i nie tłumacz, co czujesz, gdy wracasz do domu!
Zaświergotał skowronek dźwięcznymi trelami,
jakby chciał tu na łące, dokazywać z nami.
Usiadła mu na dziobku kropiasta biedronka.
W jednej chwili uśpiła Kiepurę - skowronka.
Gdy patrzę na te cuda ... wiecie o czym marzę?

PO BEZKRESIE ...
Ja tak pragnę witać błękitny dzień o świcie.
Patrzeć w biel obłoków, pieśń słowiczą usłyszeć
i wiatr w brzozowym gaju, i jego grę harfą
złotych kłosów, gdy słońce w południa zenicie.
Kaczeńce wąchać, wodorosty palcem trącać.
Słuchać co szepczą pola i o czym szumi las,
jak gra konik polny w ciepły wieczór kwietniowy.
Z zachwytem patrzę, podziwiam, wierszami sławię.
Zakwitłej już wiosny kolorowe odbicie
w barwach pasteli słowami wierszy maluję.
Szeptem rymów tulę, metaforą przykrywam
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i sięgam tam gdzie wiara z marzeniem się styka,
o tym, że co dzień powstają relne wiersze.
... tak długo po samotnym bezkresie błądziłem ...
Idę ścieżką do znajomych w stawie kaczeńcy.
Widzę jak tańczy mgła z ranną rosą o świcie,
sine niebo na wodzie ... i kaczki na chmurach.

ZMARTWYCHWSTANIE ...
Wiosna! To duch cudownego zmartwychwstania.
Tak lekko na sercu! Życie znów się rodzi.
Zazieleni się ziemia, szarość rozzłoci.
Zakwitną róże, radością życia trysną.
Zmoczone drzewa pachną wilgotną korą.
Słońce gra kolorów tęczą na zwieszonych
wśród liści srebnych kroplach porannej rosy.
Z mchów nosy wysuwa sinawa sasanka.
Wiosna! Delikatna mgła zielonych świerków ...
I zapach świeżo skopanego ogródka.
Oczarowany, uwielbiam takie ranki.
Słodycz, pachnie różą. Wleję jej woń w serca?
Wszystko stało się tak wiosenno - lubieżne.
Jakaż to wiosennej pory jest potęga!
Wiosna tak bogata jak otwarta księga.
Zakwitnie też z wiosną wreszcie szczęście moje.
Zobaczę ... Twój serdeczny, radosny uśmiech?
Najpiękniejsze róże nie zastąpią przecież
blasku prawdziwej miłości w oczach Twoich.
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TAK BLISKO ...
Gdzie jest ten wiosenny kwiecień, co życie rodzi?
Kwiaty wiśniowym sadom rozdaje w naturze
i w ich nektarowe kielichy pszczoły woła,
pola podlewa, łąki dywanem pościela ...
Ciepłe wiosenne słońce razi światłem oczy.
Nabiera mocy. Wiatr wierzbom warkocze splata.
To już pora na kwiatów zapach, na pąki bzów,
na szepty traw, ptaków śpiew? Tak, wiosna nadchodzi.
Po cichutku, powoli pączki na topoli
w listki się rozwijają ... wiosenka tak blisko.
Sady pokrywają się bielą ... szczęściem się dzielą.
Udaję się na wiosenny spacer ... z Nadzieją.
Pośród lśniącej zieleni drzew idę aleją.
W sercu radość pejzażem malowaną czuję.
Łza wzruszenia ... chowam te chwile... jak motyle?

HARMONIA SZCZĘŚCIA ...
Zima mija. Coraz cieplej. Radosny ranek.
Dawno stopniały od promieni słońca śniegi.
W tej chwili niebytu cudownie do przesytu,
w blasku słońca wiosna płomiennie się rozwija.
Najpiękniejszym skarbem miłości uszczęśliwia.
Atrakcyjna pani Wiosna blaskiem świat otacza.
Eliksirem radości pięknie dekoruje.
Gdzie nie spojrzy z figlarnym uśmiechem na ustach,
harmonia szczęścia i wspaniała barw paleta!
Mam uczucie oczarowania, rozmarzenia ...
Więcej chcę.W pajęczą sieć szczęścia się zaplątam.
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KRUCHE PIĘKNO ...
Zawitała wiosna już do nas w gości.
Symfonią przepiękną dla nas rozbrzmiewa.
Ciepły wiatr wiosenny z lekka powiewa.
W dali kolorowym mleczem świecą łąki.
Na drzewach zielone pąki strzelają.
Wiosenne noce pachną dziwną magią
i naturalny smak rozkoszy mają.
Wiosna zmysłowa i romantyczna!
Spełnienie marzeń, uśmiech na ustach niesie.
Da szczęściu płynąć, bogactwo odkrywać
i całe piękno chować w głębi duszy.
Tak szczęściem w zachwyt kwitnący wtuleni,
Skosztować słodkiego życia pragniemy.
Uczuć kruche piękno, w dłoniach trzymamy ...

POJEDYNEK ...
Zima z wiosną walczą wręcz o swoje.
Nikt nikomu nie daje pardonu.
Kto pierwszy na tarczy, a kto z tarczą ...
Zima z cicha ziewa ... a jak drzazgi
lecą ostatnie już płatki z nieba.
Ludzie chętnie wiosnę powitają.
Serdecznie dosyć tej zimy mają ...
Więc wiosenko z zieloną sukienką,
Dajesz Kochana czego pragniemy.
Nowe światło, siłę na przyszłe dni.
I za to wszystko dziękujemy Ci!
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MAJOWE FANTAZJE ...
Dzień chłodny, deszcz rzęsisty i wiatr porywisty.
Wiosna złą pogodą, wiatrem, chłodem nas darzy.
Słonko leniwie się toczy, zza chmur czasem zerknie.
Wiosna bywa kapryśna, humor często psuje,
ale to najpiękniejsza u nas pora roku.
Rozpala myśli ... płyną marzenia gorące.
Najlepiej gdy niosą je wiosenne promienie.
Co przyniesie z sobą wiosna, co nam daruje?
To siła zielonych drzew, bujnej roślinności,
co przyszła z wiosną, ziemia rytm przyrody głosi.
Tak wiele ma szlachetnych planów nasza wiosna:
szafrarka piękna, zielenią okrywa drzewa,
każdy skrawek ziemi po swojemu upiększa,
a tak już chciałbym kąpać się w deszczu majowym.
Szalony, boso tańczyć po rosie zielonej.
Przyznaję, chęć to dziwna, wszak urosnąć więcej
nie mogę ponad zwykłego życia prawidła.
Pozostaje mi tylko fantazja, bo ponoć
Co w maju w duszy wyśnione, będzie spełnione.
Liczę więc na te sny ciepłym „deszczem majone” ...

ŚLICZNA TA WIOSNA ...
Świat w złotym blasku. Żadnej dziś chmurki na modrym niebie.
Wśród bujnej trawy kaczeńce złote, smółki różowe.
Lekki szum słyszę, szum uroczysty i głosy ptactwa ...
Kukułki – zwiastunki wiosny wołanie, dzięciołów kucie.
Śliczna ta wiosna, taka urocza z konwaliowym wianuszkiem
na głowie, z zieloną gałązką bukową w pięknych dłoniach.
Bociany, jaskółki z daleka wróciły, kwitną jabłonie ...
Tylko ludziska wciąż narzekają ...
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Wiosenny wiatr okno odmyka ... stoję, słucham ...
Płynie wiosny cudna muzyka. Słowa wobec jej piękna tracą swój ciężar.
Podzielę sięi milczeniem ... próżno głos natężam.

Z WIATRU BUKIET ...
Wiersz, chociaż melodyjnie prosty, ma być wzniosły.
Tak podpowiada mi wyobrażnia i dusza.
Słowami można opisać ... nieba odcienie,
ale uczuć po prostu okiełznać się nie da.
Ułożę więc Tobie z wiatru bukiet wiosenny.
W wazonie, niczym wiązankę róż go postawisz,
bo niesie nam wieści radosne, piękną wiosnę.
Dasz mi za to trochę wiosny ... „ życie jesienią”.
Ocieram łzę, doceniam chwile ... nadal żyję.
Ile takich chwil zostało? Ile wspólnych marzeń?
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LATO ... LATO
LATO ... LATO !
Kocham lato za to, że przychodzi zawsze w kwiatach.
Rozsiewa wciąż macierzanki i konwalii woń.
Lubię latem sobie marzyć i ciałko smażyć.
Podziwiam łąki zielone, maki czerwone.
Siadam u drzewa, słucham jak skowronek śpiewa.
Pójdę do ogrodu spożywać słodycz miodu ...
Co złoci się w zbożach i w chabrach niebem rozkwita,
rozpala maków pożar, w fioletach bzów się kocha?
Nagietek żółte płatki maluje promykami,
dumne malwy pod mymi oknami, ciepłym światłem?
Nie wiesz Kochana? Tylko lato, lato ... lato!
ŻYCIE PIĘKNE ...
Czerwcowy poranek, jasny i rześki. Ciepłe wiatru podmuchy.
Nierealnie skłębione chmury w dali jak wzgórza majaczą.
Senne gołębi gruchanie, brzęczenie drobnych owadów ...
Po swojemu drwi kukułka, śpiew jej, przekakująca stara płyta ...
Refren w wykonaniu wróbli i szpaków ... życie piękne się staje!
BURZA ...
W jednej krótkiej chwili tak bardzo się ściemniło.
Słońce szybko schowało swe złote promienie
i armia burzowych chmur na niebo wstąpiła.
Żywiołów czas ... czarną opończę znów ma niebo.
Wiatr już jak gepart pędzi ... ogrom ciężkich kropli
chłoszcze drzewa, srogie mokre baty wymierza.
Zabębnił wnet młotami Perun gromowładny.
Dźwiękami głośnych grzmotów niebo się napełnia,
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a błyskawice tańczą pod nieba sklepieniem.
Ich dzieci groźnie w oddali na horyzoncie warczą.
Czarna jak dno piekła chmura nagle uciekła,
a zdziwione słonko buzię zza chmur wysuwa,
groźnie marszcząc swe brwi na kapryśną aurę.
Rozrzuca wachlarz długich rzęs ... tęczę przyzywa.
Po chwili aż po widnokrąg barwy rozlewa.
Nie do wiary, ile piękna w sobie ma burzy moc!
***
Tęcza? To słońce krople deszczu całuje.
To misterny obraz wycyzerowany.
W nim każdy odcień w palimpsest zapisany?
Cud oczekiwany, pozwala barwom żyć.
Kolory tęczy nie szkodzą moim wierszom?
DZWIĘKI BURZY ...
Chmury nisko zstąpiły. Zapada wieczorny mrok.
Szybko się ściemnia. Z daleka dochodzi złowrogi pomruk.
Niecierpliwy syk i piorunów warczenie.
Błyskawice oślepiającym blaskiem co chwila niebo rozświetlają ...
Nagle ze strasznym łoskotem piorun huknął ...
Świst, szum, skrzypienie, trzask łamanych gałęzi.
Świat przesłaniają dżdżu fale ... deszcz leje!
Burza szaleje! Deszcz o dach dudni, rynny strzelają.
Błyska i grzmi. Od tych błyskawic jasno się robi.
Grzmoty szarpią niebem, wiatr biczuje drzewa.
Zimny wiatr o dreszcze przyprawia ... serce trwoży.
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TAK PIĘKNIE ...
Ten wieczorny zapach maciejki, głosy świerszczy,
groźne piękno w oddali nocnej błyskawicy ...
Wśród nocnych westchnień w spokojnej tonacji wiatr gra
jak Paganini, cudowne kaprysy z szumu czyni.
Tak pięknie! Twórzmy przyszłość barwną wyobraźnią.

CZAS LIRYK ...
Rozdeszczył się poranek, dzień stał lewą nogą.
Ziewa ospale ... skapują strużkami smutki.
Uduchowiony wiatr zaszeleścił drzewami
i trochę od niechcenia w liściach ćwiczy gamy.
Nuda się przelewa tak, że aż trąci kiczem.
Czas liryk łagodny, puentuje sens życia.
W takiej chwili wiersze wychodzą z ukrycia ...
Przyjdź w ciepłym wietrze, rozsiej świeżość letniej burzy.
Zamieć ściany już całe przeszłością omszałe.
Wypełnij przestrzenie barwą zachodów słońca.
Przywróć frajdę smakowania nawet gorzkich chwil ...

W ŚWIETLE MIESIĄCA ...
Wspomnieniami kołysany, srebrzystym blaskiem miesiąca oświetlony,
pieśni przyrody słucham ...
Księżyc odbija się w starym stawie, gładkim jak szyba zwierciadła.
Napełnia tajemniczą grozą, morze jasności rozlewa.
Pieści i srebrzy wysmukłe nad wodą drzewa.
Cichym szeptem wiatr rozmawia z nocą.
Polne koniki strzygą w trawie piosenkę swoją.
Dźwięki perlą się, rozsypują. Serca słuchaczy na sznuer tęsknot nanizują.
Wzdychać i płakać zakazują ... Nie masz miłości bez tęsknoty.
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LATO ODCHODZI ...
Odchodzi już lato, śle ostatnie uśmiechy,
a z końcem lata jesień siebie dekoruje ...
Uschły już bławatki i polnych maków kwiatki.
Bociany odleciały, odlecą żurafie.
Jeszcze tylko zabłąkał się motylek biały.
Ostatnie kropelki rosy rozbłysły w trawie ...
Wiruje wiatr opętany ... puszcza się w tany?
Lato odchodzi, przemija. Czas pożegnania.
Jesień nowa z wolna swoje otwiera wrota.
Babim latem mgielny poranek ją powitał.
NIE ODCHODŹ LATO ...
Powiedz kochane lato dlaczego odchodzisz?
Pozostań proszę ciut dłużej, co tobie szkodzi.
Nie odchodzę ja jeszcze – odpowiada lato.
Tylko wy ludzie kalendarze wymyślacie.
Narazie jestem i będę troszeczkę dłużej.
Spójrzcie w górę, zobaczcie jak na niebie pięknie ...
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JESIEŃ ... JESIEŃ
KOLEJNA JESIEŃ ...
W kalendarz zerkam. Doczekać się jej nie mogę.
Pragnę by wreszcie piękno w pełnej krasie pokazała.
Lato zwolna, do ciepłych krajów odlatuje.
Zaczynam odbierać to na fali jesieni.
W niebo patrzę, na niebieskim tle lepiej się marzy.
Cieszy mnie każdy promień jesiennego słońca,
krople deszczu rzęsiste, wiatru w liściach drżenie.
Z radości tańczę z drzewami, fruwam z ptakami.
Śpiewa mi ptasia kapela ... dzięcioł rytm wystukuje.
W dostojnych bukach lato już watrę dopala,
w ostatniej wieczornej pieśni smutnych świerszczy.

JESIEŃ CZARUJE ...
Czy to już jesień? Bo wiatr zapach liści niesie.
Tak! Nasza złota jesień wianki z liści plecie.
Z babiego lata przecudne przędzie tkaniny.
Ścieli przed oczyma tak piękne krajobrazy.
Czaruje, urzeka ... serce zdolna rozpalić.
Kocham taką jesień w jej pełnym barw kolorze.
Rozświetlona słońcem, rano z mgieł się wynurza.
Taką piękną jesienią rodzą się wspomnienia.
Czasem nawet i łzy do oczu napływają ...
Dzisiaj mówię więc latu, żegnaj, do widzenia!
Przecież w dali pani Jesień dostojnie kroczy.
Ech jesieni, poro roku, zmienna jak kobieta!
Ty poetów urokami zawsze podniecasz ...
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PIĘKNA TYLE ...
Piękna tyle widzisz ... pożółkła pora, zamyślony las ...
Spadają kasztany i ostatnie liście, orzechy dojrzewają.
Czas znów się oddala. Serca milczą. Pożegnania pora.
A jednak w poświacie jesiennego księżyca życie jest piękne!
****
Jesień złota? A potem czeka nas już tylko słota!
Z paletą barw w ręce idzie jesień w liści sukience.
Jesień melancholii czas. Nostalgię i spokój wnosi.
Skowronek już w błękitach wesoło szczęściem nie bije.
Wieczorami nie brzmi miłosna piosenka słowika.
Idę na spacer parkową aleją, złotem słaną.
I zbieram słowa jak jesienne brązowe kasztany.
Na krzaczkach widzę srebrem tkane babiego lata wici.
Brzozy, graby złocone ... a jarzębiny się śmieją.
Krwawią klony, a o czym dumają jodły zielone?

JESIENNE OBRAZKI ...
„ Nawet jeśli niebo zmęczyło się błękitem.
Nie trać nigdy światła nadziei.”
( - ) Bob Dylan
Ranek trochę chłodny, dzień zapowiada pogodny.
Nitki babiego lata się snują, ranna mgła w górę się unosi.
Lśnią krople rosy, jak łzy wyglądają.
Z kominów dymy prosto w niebo biją ...
Drzewa w sadzie pod ciężarem owoców się uginają.
Liście kasztanów złotem nasiąkają.
Kończy się lato. Przyszła złota jesień ...
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JESIEŃ MONETEM MALUJE ...
Przyszła do nas jesień. Paletę, blejtramy i pędzle niesie.
Monetem co zielone cynamonem i brązem przemaluje ...
Odszedł październik chłodem otulony, mgły się panoszą.
Samotna brzoza płacze ... poźółkły, ostatni z niej liść,
Popełnił samobójstwo z rozpaczy skacząć na głowę.
Lubię jesień nadzieją pachnącą, marzeniami się mieniącą.
Nawet w chłodny dzień jesieni przytula mnie jej tchnienie.
Kocham barwy jesieni, liście cicho szumiące,
wiatru słodkie szeptanie i nieśmiałe już słońce,
dźwięk spadających kasztanów jak marzenia rozszeptane,
melodię deszczu w kałużach, niebo co w chmurkach się nurza.
Lubię smutek tej roku pory i przy kominku wieczory,
a najbardziej ten czas, gdy świerszcz na skrzypcach rzępoli.
I kwiat chryzantemy! Jesienna to piękność w całej okazałości ...
IDZIE JESIEŃ ...
Idzie pani Jesień. Chłodne, słotne dni niesie.
Świat maluje ... przypomina: lato już za nami.
Stąpa ostrożnie, aurę zmienia nabożnie.
Odejdzie? Trudno. Zima przyjdzie – inna pani.

LISTOPAD ...
Szarpany wiatrem w szarej kapocie,
po polnych ścieżkach kroczy listopad.
Sprawdza czy złota jesień minęła,
czy ostatni liść z drzewa już opadł.
Mgły rozpościera na pustych polach.
Uparcie goni deszczowe chmury.
Spływa kroplami po brudnej szybie ...
I wszystkim wmawia, że jest ponury.
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Idzie jesień, wiatr zimno niesie.
Urok lata wiatr szybko zmiata.
Z żółtych liści wianek zaplata.
***
Piękna jesień blade mgły po polach kołysze.
Daleki krzyk żurawi oznajmia powroty,
a pająk nitką splata zakamarki wspomnień ...
Niecodziennie i nie każdy też może zdołać,
oglądać piękną czerwień słońca o zachodzie.
Czas zwalnia, upragniony spokój dookoła.
ZIMA ŻEGNA JESIEŃ ...
Tęsknej melodii to zew. Płacze jesienny świat.
Wypłakał się listopad. Kończy się jego czas.
Wiatr łzy mu osuszał, smutek z serca wyrzucał.
Jesień to nie zawsze radosna panna,
Z barwnym bukietem liści biegająca.
Bywa też parasolem, szarą kałużą ...
Zima przymrozkami już liście całuje.
Bialutkim szronem zalega na trawie.
Niecierpliwie czeka na śniegów przyjście.
Spokój, cisza przyjdą z zimą. Drzewa pokryją się chłodem.
W przyrodzie przez kilka miesięcy życia nie będzie.
I tak natura zmiany wciąż niesie. Co nam zabiera, z czasem zwraca.
Przyjdzie jeszcze nie jeden raz kolejna jesień ...
***
Uwielbiam jesień.
Kocham wręcz zimę, każdą chłodną chwilę.
Śnieżek sypie, liść ostatni spada, niczego nie trzeba ...
Fruną z nieba śnieżynki na drogi, na płoty.
Stroją w futra choinki i szrom srebrnozłoty.
Puch żwawo leci i leci ...jest tak wesoło!
Zima w śniegi ubrana, cieszy i ... bałwana!
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Już zima? Niebo się zaogniło.
Rachityczne światło nie stopi kryształów,
rozpiętych jak koronki na skulonych suszkach ...
Święty Marcin na białym koniu przyjechał!
Pada śnieg drżącymi płatkami. Wciąż go więcej i więcej.
Rozsypane drobinki leciutko tańczą na wietrze.
To nie sen! Tak cicho, biało ... czy może być piękniej?

ZIMA ... ZIMA
Szybki lot chmur. Niebo zasnute ołowiem. Spadł pierwszy śnieg!
Delikatna koronka szronu na drzewach wczesnym rankiem.
Biały, świetlisty tuman przyprawia o zawrót głowy
Oślepia garściami lepkich płatków sypanych w oczy.
Słyszę szelest suchej trawy uginającej się pod ich ciężarem.
Ostre, przenikliwe powietrze ma smak nadziei, obiecanego szczęścia?
Mróz się dobiera do ciał i coraz mocniej szczypie w uszy,
jakby interes w tym miał, by hart ducha do reszty skruszyć.
Nieśmiało, czysto i biało, dziś śniegiem ciut posypało.
Płatki tańczą na wietrze, przenika mnie zimnem powietrze.
Pierzyna przykrywa trawy, będą spały do wiosny.
Ziemię odziały liście ...gotowa już na zimy przyjście?
Nastały mrozy i dni pogodne. Tak iskrzą się śniegi!
Lód już rzeki spętał. Z hukiem pękają najstarsze drzewa.
Piękne świerki od stóp do głów w śnieżne futra już ubrane.
Przyszła zima biała, wczoraj razem z jesienią łzy lała.
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ZIMA ...
Nadeszła pani śniegu i wraz z białą świtą
u drzwi moich stoi i myśli moje mrozi.
I choć wiatru nie ma, lekko mrozem powiewa.
Mróz stał się rzeźbiarzem pól śniegiem przyodzianych.
Uśpiony monotonią, śnieżny puch okrywa
nagość samotnej wierzby z białymi witkami.
Skrzące się śnieżynki i drzewa oszronione,
wietrzyk w tanecznym upojeniu gdzieś porywa.
Kłębią się chmury. Lód się iskrzy, pali mrozem.
Słońce w różowej łagodności nieba zachodzi.
Dzień zimowy zwolna już kona, noc się rodzi ...
Stonowany obraz, niepowtarzalne piękno .
***
Za oknami śnieżek prószy. Marzną ręce, marzną uszy.
Śnieżek sypie, mrozek ściska rzeki, stawy, lodowiska.
Już zasypał pola, drogi. Sypie prosto nam pod nogi.
Mądra zima dobrze wie, kto na dworze bawić się chce.

***
Strojna w śnieżną szatę i brylantowe sople,
w białej zadymie, królowa na saniach jedzie.
Dookoła piękne widoki ... nie byle jakie ...
Wiatr w szalonym tańcu groźne zaspy buduje.
Kraina marzeń! W śnieżny pył świat pogrążony.
Marzenia pięknie wypełniają moje myśli.
Może też i mnie królowa śniegu się przyśni.
Miejsce wskaże i pomkniemy w krainę marzeń,
a może to tylko sen, który noc wypełni,
tęsknotę pozostawi, nigdy się nie spełni.
***
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Chmury śniegiem sypią z góry.
Fruną śnieżynki wiatrem niesione.
Walca tańczą, piruety kręcą ...
Grudzień. Typowa zimowa aura.
Przed nagą przemarzniętą jabłonią stoję ...
Ona dumna dama w koralach z zeszłorocznych jabłek,
ja szczękam z zimna zębami ...
Siadają na niej wróble, o chłodzie i głodzie rozprawiają.
Świergotem uśpioną mrozem i wiatrem przyrodą ożywiają ...

WIGILIA ...
Wieczór zrozumienia, wybaczenia, nie tylko kolęd.
Smutek w oku, łza wzruszenia i tęsknoty.
Śniegu puch biały, cicha magia, serc bicie i opłatek.
Grudniowa cicha noc uspakaja, serca porusza.
W tę noc nadzieja przychodzi, zmartwienia kolędą słodzi.
Białym śniegiem posypało. Cudnie, miło, wręcz bajecznie.
Rozmarzony, zachwycony pragnę życzyć Wam Kochani
uśmiechniętej zawsze miny ... by nadzieja była z Wami.

***
Mikołajem chcę być, saniami z reniferem
każdego grudnia pędzić po niebie pełnym gwiazd,
spełniać dzieciom marzenia ... pokazać życia blask.
***
Wyjący, miotający wiatr łzy wyciska.
Przez głęboki, puszysty śnieg brnę do przodu.
Nogi me zapadają się po kolana ...
Spierzchnięte ocieram usta, mocniej zaciskam powieki.
Podmuchem wiatru popychany, niebieską widzę poświatę ...
Samotny wędrowiec ... ruszam dalej.
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ZNÓW WIOSNA?
Kiedyż nareszcie wątła stokrotka płatki rozchyli?
Pamiętasz jeszcze tamte wiosny, te nasze spojrzenia?
Śpiewem budziły ptaki, słońce uśmiech malowało.
Po łące biegałaś, rumiankowe cuda zrywałaś.
Wianki z nich wyplatałaś ... życia dotykałaś!
Ceruję dawne myśli ... w starym albunie poszukaj ...
albo ciszę zasiej w ogródku ... o marzeniach śpiewaj.
Witaj wyśniona siostro, zimie mówię – do widzenia!
WIOSNA , LATO , JESIEŃ , ZIMA ...
Jak radośnie! Przyszła! Nie musimy już marzyć o wiośnie.
I zanim się spostrzeżemy, w pełni lata już będziemy.
Czas w inne wymiary niesie, babiego lata nić oplącze nas.
Potem deszcz liści i zatoniemy w jesieni po szyję.
Nikt nas nie znajdzie, gdy zima białą pierzyną przykryje ...
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Lato ... lato
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