
Porwij mnie  

Porwij mnie wietrze w nieba szmaragdowe, 

w tkane chabrami przestrzenne błękity. 

Unieś wysoko ponad zboża płowe, 

które żniwiarzom dadzą plon obfity. 

 

W bańkach powietrza, pod słońcem jak bochen, 

płyną gromady ptaków oszalałych. 

Chciałabym z nimi popłynąć - choć trochę - 

więc daj mi skrzydła u ramion zuchwałych. 

 

Zabierz ze sobą ponad malachity 

dzikich ostępów magią nawiedzonych, 

ponad konary dębów, olszyn, buków 

bym mogła dłonią pieścić ich korony.   

 

A gdy już słońce zejdzie z widnokręgu 

i mgła wieczorna światło dnia pokona, 

w szepcie traw szorstkich, przy dźwiękach nokturnu,  

opadnę lekko w twe silne ramiona.   

 
                                  Elżbieta Szeptyńska 

 

 



 

 

 

            MATKA 
 

 

Na starej fotografii ma zaledwie sześć lat. Mysi  

warkocz ozdabia poszarzała kokarda. Wielka łąka  

zamarła. W gęstwie suchych badyli i tarniny śpi  

 

wicher, który jeszcze przed chwilą szarpał perkal  

fartuszka i buszował w dmuchawcach, podrywając  

do lotu garście nasion, motyle  

 

i wszędobylski kurz. Stryjek Emil jest chłopcem –  

ma zwichrzoną czuprynę i obite kolana, i w garści  

kawałek sznurka. A na sepiowym niebie jasna plama 

 

latawca – ani drgnie, tylko trwa. Gałąź płonki, ugięta 

pod ciężarem owoców, skrzypi – lecz nikt nie słyszy. 

Nie słychać łopotu skrzydeł siwego gołębia w kadrze 

 

i ujadania Łatka, śmiechów, szumów  

i szeptów. Mama trzyma w objęciach dziecko – lalkę 

z gałganków. Rodzi się czas  

 

zaprzeszły z białych nasion dmuchawca – jakiż to wiatr  

z zaświata przywiał i rozgwizduje  

tę sepiową godzinę…? 

 

            Anna Piliszewska 

 



Zmienny stan pogody 
  
Zachmurzyło się bez sensu w naszych oczach, 
Mgłą zasnuło tak niedawny czuły dotyk. 
Chwile nikną nam z pamięci jak przezrocza, 
Ścieżki nasze przebiegają czarne koty. 
  
I już jasne słońce zaszło za wspomnienia, 
Chmury kłótni napęczniały granatowo, 
Nieprzyjaźnie znowu aura się przemienia, 
Parasole łez wyciągnąć czas na nowo. 
  
A ja wierzę wbrew prognozom znawców życia 
I spod nieprzemakalnego płaszcza zerkam, 
Czy świat znów słowiczym trelem się rozćwierka? 
Będą jeszcze szklane góry do zdobycia? 
  
Niespodzianie skoczy w górę słupek rtęci, 
Parasoli cisnąć w kąt nie będzie szkoda, 
Jasną strugą się w nas wleje znów pogoda, 
A różowy obłok jeszcze nas zakręci. 
 

                Iza Galicka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Czy to już jesień 

 

Dni coraz krócej trwają, 

i zmierzch tak nagle nastaje, 

w powietrzu zewsząd się czają 

wrześniowe mgły….. niepokoje. 

 

Samotne spadochrony 

wczoraj jeszcze zielone 

szybują nad suchą łąką 

podmuchem unoszone. 

 

Umilkły świerszcze i trzmiele 

a wkoło ponad polami 

o świcie rosa się ściele 

i ściele się pod oczami. 

 

Ospałość, wolniejsze ruchy, 

nie widać perspektywy,  

coraz silniejsze podmuchy 

i coraz słabsze porywy….. 

 

      Izabella Tryc 



letnie sny 
 

 

dmuchawce dymiące, smagane  

przez podmuch, zostawiający woń sierpnia 

na wietrzących się prześcieradłach.  

 

ktoś stawiający imbryk i garnuszek z herbatą,  

omiatający blat lnianą, białą serwetką, niby  

skrzydłem anioła. 

 

mali chłopcy z latawcem. kuzynki niosące kosze  

wiśni, wieżyczki wioskowych kaplic, owiane  

ażurową mgłą. ekwipaże. aromat…  

 

w snach odsuwam kotary, wychodzę  

na ukwieconą werandę, nasłuchując jak w zmierzchu  

wicher stuka o płoty,  

 

budząc gwiazdozbiory. 

 

 

              Bogdan Nowicki 

 

 

 

 

 

 



„PIEŚŃ RIVERWINDA” 

(na podstawie “Kronik Smoczej Lancy”) 

 

Przez lasy w zieleni skąpane, 

Przez łąki barwnie przyodziane, 

Przez łany gdzie faluje pszenica, 

Rzeczny Wiatr śpiewa do Złotego Księżyca. 

 

Pokochałem kobietę, córkę wodza, 

I mnie umiłowała złotowłosa, 

Gdzie złoto ze srebrem się splata, 

Lecz szczęście to ptak co wysoko ulata, 

O czym ja nędzny marzyć mogłem, 

Gdy me urodzenie jej niegodne, 

By mogła być mi poślubiona, 

Jako dla męża swego żona, 

Musiałbym czynu wielkiego dokonać... 

 

Z jesiennym liści deszczem, 

Z cykającym cicho świerszczem, 

Z nutami kropel i smutkiem słoty, 

Tęskni Rzeczny Wiatr za Księżycem Złotym. 

 

Rozdzieliła nas Rodzica Twego duma, 

Na niebie miłości naszej krwawa łuna, 

Posłał mnie na szlak za nieznanym, 

Licząc że zginę nie odkrywszy prawdy, 

Myślał iż zapomnisz, pokochasz innego, 



Podstępem odebrał Ci ukochanego. 

A ja wędruję wśród bólu i potu, 

Obcych ludzi, wsi, miast i portów, 

By znak odnaleźć prawdziwych bogów. 

 

W białych zaspach lub cieniu grot, 

W zawiejach co zwalniają krok, 

W ścinającym mrozie bezlitosnych śnieżyc, 

Śnią o sobie Rzeczny Wiatr i Złoty Księżyc. 

 

Zmierzyłem się z licznymi wrogi, 

Ni człowiek, ni zwierz nie wzbudził trwogi, 

Lecz nawet w sercu mym dzielnym zawitał strach, 

Gdym spojrzał prosto w oczy wielkiego Zła, 

Tak mnie zmroziła Śmierć na czarnych skrzydłach, 

Że sam nie wiem jakem to wytrwał, 

Czyja ręka wyrwała mnie z otchłani, 

Uzdrowiwszy mnie błękitu skrami, 

Pozwoliła bym wrócił do Serca Pani. 

 

 

 

 

Na skrzydłach jaskółek – heroldów wiosny, 

Na pierwszych słońca promykach prostych, 

Na nurcie rzeki co zawsze zachwyca, 

Wrócił Rzeczny Wiatr do Złotego Księżyca. 

 



Lecz niewzruszone jest serce władcy, 

I wciąż wrogim okiem na miłość mą patrzy, 

Nie chce dać wiary mym opowieściom, 

I zabić mnie każe za bluźnierstwo. 

I skrępowali me ciało sznurem, 

Ukamienować mnie chcieli pod murem, 

Lecz gdym na Cię spojrzał i miłość mą wykrzyczał, 

Tyś do mnie podbiegła wyrzekłszy się życia, 

A Mishakal wybawiła od śmierci żniwa. 

 

Pod mostem tęczy na jasnym niebie, 

Pod gwiazdami – stworzeni dla siebie, 

Pod miłości sztandarem która zawsze zwycięży, 

Wędrują przez świat Rzeczny Wiatr i Złoty Księżyc. 

 

 

 

                  Jędrzej Karpiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      O, Zefirze … 

O, Zefirze tyś łaskawy błagam wejrzyj w moje sprawy, 

Wiem, że pomóc ty mi możesz, myślę więc, że mi pomożesz, 

Proszę wróć pamięcią swoją do tego babiego lata, 

I zabierz mnie ze sobą, nie chce widzieć tego świata, 

Na skrzydłach twoich ukryj mnie, lećmy tam gdzie wicher dmie, 

Tam moja ukochana czeka na mnie roześmiana, 

 

Pamiętam to jak dzisiaj, kiedy razem z nią idziemy, 

Śmiejemy się, cieszymy, w końcu się zatrzymujemy, 

A przed nami piękna łąka, nad kwiatami widzę bąka, 

Tam wrzosy, tu dmuchawce, a koło nas żuczek w trawce, 

Słońce przyjemnie ogrzewa nasze twarze, tak szczęśliwe, 

Wiatr powiewa i to właśnie on był najlepszy, Zefirze, 

 

Lecz szybko dobre się skończyło, złe w to miejsce wnet wstąpiło, 

Mojry tak poważne panie, czemu nie spojrzały na mnie, 

Nagle TRACH nić ucięły i mą lube sobie wzięły, 

Ona zawsze dobra była, bogom przecież nie szkodziła, 

 

Zawiej mnie z powrotem do tej chwili na polanie, 

Synu Astrajosa proszę, widzisz przecież me błaganie, 

Zrobię wszystko co byś chciał, choćbym umrzeć tutaj miał, 

Będę czekał tu na Ciebie, przyjdź słudze twemu w potrzebie!   

                           Marta Szewczyk 

 



Poranek  

stoją dmuchawce pośród łąk  

wtopione w krajobraz letni 

jak latarnie wieczorem  

czekają nieruchomo 

  

pajęcze domy jak wystawa rzeźb  

wiatr bawi się ulotnością chwili 

jest na granicy przeszłości   

pomiędzy 

 

na trawach połyskają krople świtu 

gra światła budzi zachwyt 

niebo nabiera błękitu rozlewa się aż po bezkres  

 

płonie poranek między trawami  

promienie zżerają rosę 

i wiatr niecierpliwy rozdmuchuje wspomnienia  

zmiecie to jak babki z piasku  

nim zamknę powiekę  

nim odczuję ciszę  

 

                              Bogusława  Chwierut 

 



dmuchawce latawce wiatr 
 

 

pamiętała letnie spacery  

pachnące ziołami i trawą 

i tę dróżkę przez łąki 

gdzie mniszek się puszył  

dojrzałością  owoców 

 

w rozetach liści smukłe łodygi 

zwieńczone białymi kulami  

stały na baczność jak lampiony  

w ozdobnych uchwytach  

 

najeżone dmuchawce  

gubiły piórka z nasionami  

które porywał wiatr 

zawieszał na krzewach 

albo unosił jak latawce  

w odległe strony 

 

wspomnienia straciły ostrość 

mlecze zarosły ścieżkę  

niewypowiedzianych emocji 

i ciepła splecionych dłoni 

a dmuchawce kwitną jak wtedy 

 

           Anna Kulesz 
 

 

 

 

 

 

 



Wiatr 

     „Dmuchawce, latawce, wiatr”... 

 przyjazny boski świat 

na rozległej łące, 

gorącej i pachnącej. 

     Tu byliśmy bezpieczni, 

    przytuleni, bezgrzeszni... 

 Tu grała „na smykach” 

muzyka. 

Wokół osłaniał nas 

muzykujący las. 

     „Dmuchawce, latawce”… 

 nagle zerwał się wiatr, 

z gniewu na betonowy świat. 

Oszalała z gorąca 

trąba powietrzna 

wszystko niszcząca. 

     W niebo wpatrzeni, 

    w bezruchu, bez tchu, 

    bezradni staliśmy się 

    wobec zmian klimatu. 

 Tu w południe lata 

zaczął się koniec świata.  

     Cisza na zgliszczach gra... 

                       Teresa Asendrych 

 

 



 

Dmuchawce 

 

Zsiwiała zielona łąka. Nocami i nad ranem 

W polach skrada się chłód. 

Kępy złocistych mleczy zamieniły się w kule 

Delikatnego puchu. 

 

Gdy żegnamy motyle, mgła zasnuwa horyzont. 

Bura chmura kołysze  smutek i ptasie klucze. 

Jutro trzeba odjechać - to z wiatrem ostatni 

Spacer. 

 

Nitką babiego lata przywiązany do ściernisk 

Odfruwa w dal, w jesienność, przeźroczysty 

Latawiec tkany z deszczu  

I światła… 

            

               Katarzyna  Polak 

 

 

 

 

 



 

Sztorm 

 

Spokój oceanu narusza sztorm  

goni siwo-czarne chmury  

grzbiety fal zawijają się z bryzgami     

płaty piany na biało barwią powierzchnię 

na płynącym pod prąd starym żaglowcu    

rwą się żagle i łamią się maszty 

krzyki rozbitków odnosi wiatr  

tylko albatrosy rozkoszują się żywiołem   

szybując godzinami w przestworzu  

zjednoczone przez szkwał i powietrze  

upajają się swobodą przestrzeni     

 

           Henryk Ditchen 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODCHODZI  LATO 

Późnym popołudniem  

pogodnym zboczem dnia 

tą drogą leśną po której 

śmiesznie biegają kosy 

   Odchodzi boso niespiesznie  

   bo ziemia ciągle ciepła 

   i niebo błękitne 

Jeszcze tylko po upalnym dniu  

burza się przetoczy 

na otwarcie nocy deszczowej 

   Niejeden liść spadnie  

   pożółkły nim za odchodzącym  

   zamknie się czas 

A mnie smutno już dziś  

że przejrzały czereśnie 

i szpaki odleciały  

z mojego podwórka 

że chłód nuży tak wcześnie 

   Potykam się  

   o wieczorne cienie 

 

           Katarzyna Nowak  
 

 

 



Dmuchawce, latawce, wiatr 

 

Rozhulał się wietrzyk na łące zielonej 

Pochyla źdźbła trawy i maki czerwone 

Wywija i psoci, porywa i niesie 

Aż drzewa kłaniają do pasa się w lesie  

 

Rozsiewa dmuchawce po polnych ugorach 

Znów mleczem zakwitną, gdy przyjdzie ich pora  

A bocian, rozłożył swe skrzydła szeroko 

Tak jakby chciał dotknąć pierzastych obłoków 

 

Z radosnym zachwytem, wykrzykują dzieci 

Szybuje latawiec! - jeden, drugi, trzeci! 

Wywija ogonem, odpływa wysoko 

I głaszcze już głowy, najwyższym tu smrokom 

 

Aż nagle - zza góry wyłania się chmura 

Jak potwór bajeczny o ostrych pazurach 

Co rzuca pioruny i ogniem też zieje  

To nie jest już wietrzyk - huragan szaleje! 

                Kazimierz Nowacki  
 

 

 



 
"NA  ŁĄCE" 
 
Na naszej łące kwitną kaczeńce 
Ważki jeziorka całują lustro 
Pliszce do twarzy w szarej sukience 
Wiatr się rozmarzył i w wierzbach usnął 
 
Żabom są nie w smak słowika trele 
Oplotkowały go setny raz 
Mgła się wieczorna powoli ściele 
Uśpi jeziorko, łąkę i nas. 
 
 

      Lidia  Frontczak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taniec 
 
Będziemy co dnia tańczyć 
na płatkach białych dmuchawców, 
popłyną na dłoniach latawców 
oczu w chmurach tęczy się bielić. 
Zabłysną tam mową uczuć, 
wiatr przyniesie z tych kolorów 
melodię piękniejszych walców 
byśmy mogli bardziej być. 
Czy powiewu ciszę słyszysz? 
Czy drogi do mnie liczysz? 
Liście ptaki muskają, 
płatki wznoszą się róży, 
nie będzie groźnej już burzy, 
wieczne lato serca tkają. 
 

   Miriam Mazurkiewicz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



szare lato 

szarość – 

zaczyna zjadać dzień 

rozgrzewamy się swetrami 

patrzymy jak dogorywa 

gęstnieje powietrze 

jerzyki tną niebo 

przerzucane komentarze 

 jak to dobrze że wolne 

 jak to by popadało 

wiatr – 

zwiastuje deszcze 

chmury wciąż niegotowe 

wśród jerzyków – 

zerwany latawiec 

bezsilnie targany 

dmuchawce unoszą się w powietrzu 

trwamy w nieużytkach czasu 

dzień – 

już prawie zdmuchnięty 

jutro – 

niebo już zagojone 

gotowe do pocięcia 

      będziemy przychodzić do końca 

      całe lato w letargu 

      czekając – 

         Aleksandra  Paprota 



Dmuchawce, latawce, wiatr … 
 

zimny nadmorski wiatr 

wdziera się do środka, dociera do wnętrza, wystarczy mu najdrobniejsza szczelina 

powołuje do życia fale, spienia słoną wodę 

przeraża i zachwyca 

rozwiewa włosy i chłodzi nos 

próbuję się bronić, zapinam kurtkę, zakładam kaptur 

nie potrzebuję go, nie pomoże mi, nie ukoi bólu 

wstrzymuję oddech i szybko przechodzę pod łukiem pomnika 

myślę o Tobie, proszę, żebyś chciał 

jak zawsze, z każdą zdmuchiwaną świeczką, każdą spadającą gwiazdą 

proszę, żebyś chciał 

 

zatrzymuję się przed fontanną 

biała, puszysta woda, wypływa wieloma strumieniami, formuje lekką kulę  

wiecznie płynący dmuchawiec, którego nie zdmuchnie żaden podmuch wiatru 

dopiero nadchodząca zima i ludzka ręka zamknie dopływ wody i wstrzyma jego życie 

do następnego lata 

 

otwieram pudełko kremu i uderza mnie silny grejpfrutowy zapach 

myślę o Tobie, z każdą codzienną czynnością 

a Ty musisz odfrunąć, każde Twoje słowo, każde wspomnienie 

w drobnych kawałeczkach, na wszystkie strony świata, jak ten zdmuchnięty dmuchawiec 

Twoje spojrzenie na świat już nie może być moje 

wszystko niech zabierze, ten zimny wiatr, do morza 

do następnego lata 

     

           Monika  Grabska 

 

 

 

 

 



La dolce vita … 

 

zakute kajdany, podobno 

dla niektórych największa wolność 

poczęcie 

 

za małe beżowe baletki 

oczy inne, skóra już nie lśni 

mrugnięcie 

 

wybuch, łączące się atomy 

olśnienie gdzie drogi, gdzie domy 

zetknięcie 

 

spazmy bólu, aktorstwo 

nie z dramatów zrodzono 

myśl, że to nie zraniło 

ale to ich zraniło 

stulecie 

 

czasem Cię lato wypełni  

jak La dolce vita 

i Gwiazd naszych wina 

zerwij, wyciśnij, napełnij 

zdjęcie 

       Aleksandra Kurzyna 

 

 



zamorskich garść spraw 

 

piękne to były opowieści 

sklecone z byle czego pięknoduche latawce 

takie że wierzyć i nie wierzyć warto 

byle noc była byle ognisko i zew 

pełgały iskrami 

ognikami zawracały w głowach jak wiatr 

 

zamorskich garść spraw 

że tylko zaśpiewać 

nie trzeba nigdzie wyjeżdżać 

wystarczy jedno słowo 

żeby stał się cały świat 

 

       Krzysztof  Martwicki 

 

 

 

 



Letni  Pejzaż 

Lato kończy się niebawem 

Czas więc wspomnieć pewien kadr 

Gwar na drzewie dziś od rana 

Wszystkie liście sejmikują 

Każdy mówi, nikt nie słucha 

Ci z powagą, ci plotkują 

Wielkie fale ku nim płyną 

Do dyskusji zaproszone 

Lecz ich głos na brzegu ginie 

Odpływają obrażone 

Niemy świadek tych wydarzeń 

Mknie po niebie gdzieś wysoko 

Biały obłok uśmiechnięty 

Puszcza do nas chyłkiem oko 

Piękny obraz w swoim stylu 

Namalował w sierpniu wiatr 

                   

           Grzegorz Guzek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Susza 

Bez przerwy, bez tchu, bez 

kompromisów, pędzę - 

zapominając o miłosierdziu. 

Dmuchawce, latawce, wiatr już 

dawno skapitulowały w obliczu 

dorosłego życia i 

uśmiech „keep on smiling”. 

 

A w środku mnie coś 

woła o deszcz. 

 

 Sylwia  Stawarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lubię 

Tę noc za krótką 

Ten za długi dzień 

Gdy pod wieczór zmęczony już bardzo kładzie się cień 

Mini niesforne z nogami do nieba  

I scrabble na trawie lubię 

Ognia trzaskanie i w krąg siadanie 

Ten majestat burzy 

I niepewność w nieznane podróży 

Obrzmiałość czereśni potarganą wiatrem 

I lody płynące palcami 

Lubię 

Nieustające pragnienie i ręką czerpanie  

Wody znajdując ukojenie 

I szukanie  pod drzewem ochłody 

Najbardziej dzień za rękę trzymając patrzeć mu w oczy 

Nim ostatni złapie oddech i wykrwawi się niebo, a noc żałobą utuli 

A potem zapalić świeczki gwiazd i czekać  w brzasku  

Zmartwychwstania 

Lubię. 

 

          Artur  Kędzierski 

 

 

 



Wrześniówka  

Koc wyleguje się w wypłowiałej, sepiowej trawie, w promieniach oczywiście. 

Wystawia czerwono-zieloną kratę jak dziewczyna twarz  

do słońca. 

Mruczanki zrudziałych liści piszą ciszę. 

 

Pełga leniwie zapach.  

Wiatr gra z dmuchawcami w scrabble.  

Już nie przywołują pszczół uschnięte, tabaczkowe głowy. 

Czas chowa się w zaułkach szafranowej czasoprzestrzeni, gra na czas. 

Niespiesznie kołyszą się cienie, wiotkie jak ich właściciele – witki. 

 

Pręży się po kociemu pałąk  

wielkiego kosza z jabłkami. Warkocze wikliny błyszczą, rzeźbią przestrzeń. 

Chrzęści okruchami świeży chleb, chlupocze kawą stary  

termos. 

 

Latawce skrwawionych,  

spiżowych albo miedzianych liści ornamentują 

bursztynową przestrzeń.  

Żyłki ksylemu usypiają.  

Nie muszą tłoczyć przezroczystej krwi soków. 

 

Maciej Henryk Modzelewski 

 

 



uśmiech babiego lata 

[sestyna] 

 

tryskają pełnią wiosennej zieleni  liście  

burze i deszczowe dni a nad stawami mgły 

roznegliżowane lato wplata we włosy 

wolność wiatru wakacyjnej beztroski życie 

które oplata koronkowa pajęczyna 

nieznośnych myśli niestety powrotów  pora 

*2 

tymczasem babiego lata nadeszła pora 

w zacisznych miejscach zalegają ciasno liście 

spadają orzechy kasztany pajęczyna  

powoli wita krótsze dni i jesienne mgły 

ludzie usiłują chronić słabnące życie  

 trzymają się za ręce przygładzają włosy 

*3 

a ona ciągle tylko te włosy i włosy 

jakby zapomniała że nadeszła już pora 

pomyśleć  że człowiek ma przecież jedno życie 

od którego odpadają zmęczone liście 

a ich smutek łagodzą  otulające mgły 

jak balsam  na rozterki serca pajęczyna  

*4 

w dni słoneczne błyszczy tańcząca pajęczyna 

zaplata porywy dojrzałości i włosy 

jeszcze wzbrania się przed nieuchronnością tej mgły 

choć minęła dotkliwości upałów pora 



spocona złością pada na omdlałe liście 

a ślizgawka w sandałkach topi w mózgu życie 

 

*5 

jakże nie zauważyć  że cudem jest życie  

uplecione z drobnych zdarzeń gdy pajęczyna 

śmieje się i czepia na gałęziach a liście  

opadają dojrzale z miłością na włosy 

niepomne młodzieńczych szaleństw a przecież pora 

przyczesać porywy i przysłonić grzywką mgły 

*6 

poranny pejzaż spowiły  chłodną chustą mgły 

przeciera oczy okna poglądy na życie 

zewsząd wrzawa wszak nadal grzybobrania pora 

i nawet nie przeszkadza wszędzie pajęczyna 

zwłaszcza przyklejona do nosa i na włosy 

jej serwety na gałęziach trzymają liście 

*** 

gdy mgły jak mleko przesłaniają złote liście 

a życie tli się  mimo woli pora na sen 

pajęczyny pod śniegiem i włosów pod czapką 

 

     *** 

Jadwiga Siwińska-Pacak   

 

 

 

 



Gdzieś pośród cząstek lata 

Rozmarzyłam się 

Najciszej jak potrafię 

Gdzieś  całkiem w niepamięci na samym krańcu siebie 

W miejscu  gdzie nawet ja sama bronię sobie dostępu 

    Rozmarzyłam się  

    Zanurzona w zapachu tamtego  lata 

   Które mówiło mi że wszystko jest możliwe 

   A ja nie miałam jeszcze powodu by nie wierzyć 

Rozmarzyłam się  

Brodząc pośród dmuchawców szeleszczących mi pod stopami 

Niczym jesienne liście uciekające przed zimowym snem 

W tamtych naiwnych dniach gdy nie dostrzegałam ostrzeżenia przemijania 

   Rozmarzyłam się 

   W dotyku wiatru rozgrzanego szczęściem  

  Przypisanym tym którzy jeszcze nie wiedzą 

  Że można je stracić zbyt szybko 

Rozmarzyłam się 

Uczepiona latawca który nie zaznał lotu samolotem 

I pragnienia na nim spisane roztrzaskały się 

O krawędzie gwiazd gdzieś w niebiańskiej przestrzeni 

Za wysoko bym mogła dosięgnąć 

   Rozmarzyłam się 

   W świecie letnich wspomnień przemieszanych przez czas 

   I drżących  niczym powietrze na rozgrzanej łące w upalny dzień 

   Otulają mnie przenikają i tańczą ze mną i we mnie 

  Sama już nie wiem czy bardziej jestem tą z dziś czy tą z wczoraj 

                         Magdalena Rowicka 



 ,, DZIEWICZY  LOT " 
 
Fu-u-u . . .  wysoko, 
fu-u-u . . .  szeroko, 
fu-u-u . . .  z lekkością tańczy w górze, 
 
Fu-u-u . . .  a pod nim wielkie drzewo, 
fu-u-u . . .  a za nim świat daleko, 
fu-u-u . . .  kolejny zakręt w lewo, 
fu-u-u . . . 
 
Podmuch wiatru 
fu-u-u . . .  on wyżej, 
lekko płynie, 
coraz bliżej 
aż do chmur. 
 
Tu zakręca i wzlatuje, 
robi koła i nurkuje 
fu-u-u . . . 
po chwili, 
z gracją 
szybuje w dal. 
 
Wtem wiatr ucichł. 
Cisza . . . 
Lot ,,nielotem" stał się nagle 
i jak jastrząb  s 

                     p 
                       a 
                     d 
                       a 

                          z nieba. 
Coraz szybciej,           . 
coraz niżej                    . 
i                                      . 

z   od - gło - sem  _______. B U M  !!!!!!!! 
Tak zakończył 
lot dziewiczy  
mój latawiec 
I KA R 
           Krzysztof  Witold  Lachowicz 
 

 



                                                           LATAWCE 

 

Krążą nad Wisłą cudne latawce, 

Podziwiać może, ktokolwiek zechce. 

 

Niezwykły klimat otacza gości, 

Nadto rozbrzmiewa piskiem radości. 

 

Dech człowiekowi zapiera w piersi, 

Kiedy w powietrzu są najprzedniejsi. 

 

Białe latawce, sprawa jest pewna, 

Mogą do siebie każdego zjednać. 

 

Lecą eskadry w rejsy nadwodne, 

Pierwsze rybitwy są białoczelne. 

 

Za nimi śmieszki krążą tabunem, 

Takie atrakcje w pełni rozumiem. 

 

Przy mewach siwych rybitwy rzeczne 

W locie nad wodą bardzo skuteczne. 

 

Mewy srebrzyste i czarnogłowe 

Rozruszać bractwo w pełni gotowe. 

 

Łabędzie nieme niczym sterowce 

I czaple siwe nie są też obce. 

 



Niezmordowanie krążą brzegówki, 

Nad wodą mają swoje stołówki. 

 

W locie chybocze się mocno czajka, 

Jakby ją wietrzyk przesadnie szarpał. 

 

Nad Wisłą także ostrygojady 

Czasem pokażą swój brzuszek blady. 

 

Dodać też warto, że wrona siwa 

W lotach nad Wisłą urok odkrywa. 

 

Sieweczki rzeczne wolą bieganie, 

Bo w górze takie jest zamieszanie. 

 

Pod niebo wzleciał dostojny bielik, 

Nikt się nad niego wzbić nie ośmieli. 

 

Jedne wysoko, inne zaś nisko, 

Ptaki-latawce krążą nad Wisłą. 

                                                                      

                                                                                Tadeusz Charmuszko 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dmuchawce, latawce, wiatr 
  
Nie było, 
Było 
Prze było 
Tylko kłopoty zostały 
 
Wszystko minęło 
Poszło w siną dal 
Jak latawce na wietrze 
Baju baj 
  
Zdmuchnął wiatr dmuchawca 
Nasionka poleciały w świat 
Na wiatrach dzikich dróg manowca 
Nie złamał się pod ciężaru kłopotów mój kark 
  
Bo ja jestem facet 
I dźwigam czysta kilo kłopotów 
Pisaniem zrzucam je po troszku 
Spadają w otchłań niczym kości zabitych kotów 
  
Lecz jest nadzieja na lepsze jutro 
Wiatr przywieje nowe sprawy 
Lecz ja nie wiem 
Może mam już dość takiej zabawy 
  
Może mam już dość tych gierek 
Zwodzenia, oszustwa i kłamstwa 
Czas się z nich uwolnić 
I żyć życiem naszego miasta 
 

                       Tomasz  Rusak 

 

 

 

 

 



Spełnione marzenie – historia prawdziwa 
 
 

W pierwszym programie Polskiego Radia 

gdy tam pracował Tadeusz Sznuk 

był kiedyś program 10-ta z hakiem, 

który po prostu ścinał z nóg. 

 

Nie dość, że lektor z najwyższej półki 

kultura, grzeczność, czysta polszczyzna 

to na dokładkę wartość ramówki 

mistrzostwo świata – każdy to przyzna. 

 

Gąszcz sławnych ludzi przed mikrofonem, 

rzekom wywiadów tu nie ma końca, 

wszystko z okrasą świetnej muzyki. 

godzina mija jak strzała mknąca. 

 

Kiedyś pan Tadzio ogłosił dumnie 

konkurs dla wszystkich zasłuchanych: 

opisz z fantazją swoje marzenia, 

a wygrasz przelot nad Mazurami. 

 

Podobno listów przyszło tysiące 

wszystkie ciekawe, pełne uznania, 



ale nagroda tylko jedna, 

którą zdobyła pani Ania. 

 

Więc pora w drogę pani Aniu, 

hen do Kętrzyna, do Wilamowa, 

tam mieszka sponsor tego konkursu, 

który pod niebem lubi szybować.  

 

Po zapoznaniu krótkim i miłym 

pora wyruszyć już na lotnisko, 

serce wybija mocniejsze rytmy, 

realizacja marzeń jest bardzo blisko. 

 

Piękna Sokata biało-niebieska 

do lotu stoi już gotowa, 

na taki widok miękną nogi, 

a w gardle więzną wszystkie słowa. 

 

Warkot silnika dla jednych głośny, 

dla Ani jest jak głos słowika, 

narastający zaś trzepot śmigieł 

jak najpiękniejsza w świecie muzyka. 

 

Samolot płynie już coraz szybciej, 



z tyłu zostaje pas startowy, 

znikają wszystkie ziemskie troski, 

pora na pejzaż wręcz bajkowy. 

 

Widoki z góry są niebywałe 

tysiące jezior jak małe stawy, 

na nich łódeczki jak klocki Lego, 

lasy się ciągną jak wstążki z trawy. 

 

Kto raz pofrunie pod niebiosa 

i ujrzy ziemię z wysokości, 

ten do szaleństwa zakochany 

chciałby tkwić ciągle w tej błogości. 

 

Tak też się stało i z panią Anią, 

nie chciał ten przelot wyjść jej z głowy, 

nie mając kasy na swój samolot,  

skończyła kursik szybowcowy. 

 

Teraz, gdy złapie wolną chwilę, 

od razu plecak swój pakuje, 

wyrusza w podróż na lotnisko, 

gdzie wśród szybowców radość czuje. 

 



Gdy ręce leżą pewnie na sterach, 

maszynę ciągnie ku wysokości, 

otwiera okno, głaszcze chmury- 

nic piękniejszego od wolności. 

 

I znów wysoko i znów w przestworza, 

leci szybowiec jak latawiec, 

dostojnie, lekko, cicho, z gracją, 

niczym niesiony wiatrem dmuchawiec. 

 
 

       Jacek  Zajączkowski 
 
 
 

 

DZIĘKUJEMY  ZA     

UWAGĘ 

 


