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Odwrócone pługiem skiby 
 
Odwrócone pługiem skiby 
bronuje deszcz i słooce. 
Spracowane dłonie 
częstują ziemię pomorską 
 
ziarnem z kłosów naszych 
Matek i Ojców, 
związanych w snopkach 
z morenowych wzgórz. 
 
Spracowane dłonie głaszczą 
poletka Pana Boga, 
zraszane kropidłem 
z bałtyckich chmur. 
 
Pozostawiam wspomnienia 
smaku wiejskiego chleba 
z  ziaren żyta ojca, 
z kadzi drewnianej, od matki. 
 
Całuję ich dłonie 
w zapachu kołyski. 
Zbieram ziarenka ziemi 
na poezję z chabrami. 
 
Zapisuję wiersze  
babci i dziadka, 
schowane w korzeniach 
drzew błękitnej pradoliny.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gdzie  schowad  tamte  wspomnienia 
 
Gdzie schowad tamte wspomnienia, 
purpurowe słooce, uśmiech dziecka, 
poranną rosę, mleczną mgłę, 
utkaną drogę kroplami deszczu. 
 
Gdzie schowad łzy matki 
spadające na kwiaty nadziei 
dla życia zrodzonego wczoraj, 
dziś zbierającego 
kwiaty jesieni. 
 
Gdzie schowad moje zmartwienia, 
widząc biegnących przed siebie 
bez kwiatów naszych bzów, 
bez miłości majowego dnia. 
 
Szukajmy naszych tradycji 
w konarach wiekowych drzew. 
Szanujmy gniazda naszych ptaków, 
tam znajdziemy schowane 
wspomnienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



W  zapachu  lip 
 
W perspektywie drogi, 
lipy podają ręce. 
Pachnące kwiaty 
pszczoły całują namiętnie. 
 
Szemrzą do siebie 
o przyjaźni i miłości 
dla spacerujących drogą 
romantycznych gości. 
 
Zapach kwitnących lip 
wyznacza horyzont 
z połaciami zbóż 
lęborskiej krainy. 
 
Z lasem pachnącym, 
gniazdami bocianów, 
wstęgami rzek, 
kwitnących rzepaków. 
 
Historia spina historię. 
Drzewa splatają korzenie. 
W tradycjach pomorskich 
kwitną ziarna ziemi. 
 
Spacerujcie w ciszy 
kaszubskich jezior,  
w błękicie Boskich chmur. 
Trzymajcie ziemię  
dla pokoleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skarby  przyrody błękitnej  krainy                                                                                          
Żółty zawilec wita wiosnę. 
Wawrzynek przyjemnym zapachem 
zwabia zwierzęta i ptaki, 
w ciszy rozmawiają szpaki. 
 
Biała konwalia ozdobiła 
zielone dwory parków. 
Drozd śpiewa zakochanym, 
wtóruje samczyk rudzika. 
 
Kukułka kuka dla szczęścia. 
Złotogłowe lilie ozdabiają 
kwiecisty dywan, 
obszyty żarnowcem żółtym. 
 
Słooce muska ciepłem 
piękne żółte kosadce. 
Błękitny wielosił, 
wśród łąkowych traw, 
ozdabia dom czajki. 
 
W polodowcowych stawach 
grążel wyrasta. 
Pływają kaczory krzyżówki 
wśród trzcinowych zakoli. 
 
W pejzażu bagienne moczary, 
ozdobione czermienią błotną. 
Widad jagody żurawiny, 
słychad żurawi śpiew. 
 
Wrzosowe ścieżki kwitną 
barwami tęczy. 
Tu grzybiarze wędrują 
z koszami borowików. 
 
Spacerując leśnym szlakiem, 
zobaczymy sprytną wiewiórkę, 
w zielonych gałązkach sójkę, 
piękne brzozy, sosny i dęby. 
 
W krainie motyli kolorowo, 
z rusałką pawikiem 
w kwiatostanie 
czercikęsu. 
 



Podróżując krainą zobaczymy 
kwitnące lipy i pszczoły, 
kochających przyrodę 
marzycieli. 
 
 
 
 


