Wiersze o wiośnie

„Marzec”
To marcowi zima w głowie,
to wiosenne harce.
Chce być lutym, albo kwietniem,
byleby nie marcem!
Śniegiem prószy, a po śniegu
deszczem tnie ukośnie.
Czy to wiosna? Czy to zima?
Po prostu przedwiośnie.
Choć z dniem każdym coraz wcześniej
słoneczko rozbłyśnie,
choć z pod śniegu się wychyla
najpierwszy przebiśnieg,
marzec boczy się na wiosnę,
marzec już nie czeka i lodowa kra odpływa
po zbudzonych rzekach.

W marcu
Raz śnieg pada,
a raz deszczyk.
Na jeziorze
lód już trzeszczy.
Błękit nieba
lśni w kałuży,

bałwan w słońcu
oczy mruży.
– Koniec zimy.
Przerwa.
Dzwonek.
– To nie dzwonek,
to skowronek!

W marcu II
Kroplami deszczu lipa płacze
nad drogą pełną kałuż błota.
Z chmur leci drobny, mokry maczek.
Pod rękę z wiatrem chodzi słota.
Nad rzeką wierzby chylą głowy
wsłuchane w poszum mętnej wody.
Dumają o czymś w dzień marcowy,
okryte płaszczem niepogody.

Jak bazie kotki
Puszyste, mięciutkie
Kuleczki brązowe

Czasem też szare
Albo i kremowe
Na gałązce siedzą
Grzeją się do słońca
Jak kotki na płocie
Mogą tak bez końca
Bo to właśnie kotki
Bazie na wierzbinie
Wkładam do wazonu
Póki czas nie minie
Gdy marzec przejdzie
I kwiecień zahaczy
Kotków już na drzewie
Pewnie nie zobaczysz
Przez chwilę zamienią się
Bazi miękkie brzuszki
Na złocisto – żółte
Maleńkie kaczuszki
By potem przez lato
W zielonych ubraniach
Rozwinąć swe liście
Dać cień do schowania
Więc naciesz swe oczy
Kotkami – baziami
Poczuj ich miękkość
Swymi paluszkami
I zostaw wspomnienie
Kolorów, dotyku

W swoim wiosennym
Zmysłów pamiętniku

„Wiosna już za rogiem”
Ciepły promyk słońca
Pogłaskał mnie z rana
Wyjrzałam przez okno
Wiosna ukochana!!!
Nawet nie wiem kiedy
Do mnie zawitała
Jak się masz Agatko?
Ciepło zapytała
I odeszła dalej
Malować i kwiecić
Zostawiła zapach
W wiosennym bukiecie.

„Zawitała do mnie Wiosna”
Kolorowa i radosna

W pracach dzieci słonko świeci
I z daleka bociek leci
Miś zaprasza na wycieczkę
By poruszać się troszeczkę

Pisklak mały, żółty cały
Na świat patrzy oniemiały
W wodzie rybki już pływają
Też o Wiośnie rozprawiają
I wiosenna nowa moda
W swej odsłonie jest gotowa

Co tej wiosny ubrać mamy?
Patrzcie proszę, przedstawiamy!
Te bluzeczki kolorowe
Odblaskowe i tęczowe
Są na pewno hitem Wiosny
Ja już nastrój mam radosny!

