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Krokusy
Ruszyła rzeka. Kra pod mostkiem się piętrzy.
Nocą zabierze kładkę Prut¹.

WiosnaRzeka

Patrzą świerki z wysoka — pęka lód:
Tyle nieba wiosennego, tyle wód!

Kładkę trzeba umocnić, bo woda poniesie,
Haki trzeba powbĳać i założyć drut.

Praca

Komuż by się to chciało — mało świerków w lesie
Prut się pieni. Trzaska na rzece lód!

A ty wzruszony po ogródku
Wałęsasz się, wilgotny wąchasz krzak.
Nad tobą chmura śniada sunie,
Nad tobą uwa ptak.

Sta ał marcowy śnieg na klombach.
Po błotku drepcesz krok za krokiem.

Marzenie, Wspomnienia,
Czas, Błoto

Tak samo wszystko ak przed rokiem
Podpatrzeć chciałbyś, pooglądać…

Zniesie mostek, poniesie — w dół ruszyły kry!
Bełkocą wody, w słońcu się arzą.

Woda

Kładkę trzeba ratować — czas na wyższy! A ty?
Tobie krokusy w ogródku się marzą.

¹Prut — rzeka graniczna pomięǳy Rumunią a Mołdawią, w południowo-wschodnie Europie, lewy dopływ
Duna u. [przypis edytorski]
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