
Światowy Dzień Poezji

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny to też święto poezji, która
uwrażliwia i pozwala zrozumieć to, co zostało napisane „między

wierszami”. Światowy Dzień Poezji ustanowiony z inicjatywy
UNESCO w 1999 roku jest dniem promocji czytania, pisania,

publikowania i nauczania poezji na całym świecie.

21. marca



Na zachętę...

... kilka wierszy szprotawskich poetów.

Więcej poezji znajdziecie Państwo na półkach w Bibliotece Miejskiej



 

pisanie wierszy
 to wysyłanie listów
które nie wiadomo

 dokąd zapukają
pełnymi garściami
 rozsiewam słowa
na jaki grunt trafią

 co z nich wykiełkuje
czy żniwa

 przyniosą oczekiwany plon
spichlerz myśli

 odpowie
 

„List bez adresu”„List bez adresu”
Grzegorz ŻegleńGrzegorz Żegleń



Kwitnące łany zbóż złocistych
 burzliwej wiosny poranki mgliste.

 Ćwierkają wróble, klekoczą bociany,
 że przyszedł już czas na zmiany.
 Ruszyło koło w starym młynie,

 zima jak noc o świcie ginie.
 Na nowo rodzi się wokół życie,

 słońce rozbłysło w pełnym zenicie.
 Świat wielobarwny i kolorowy,

 prawdziwy zawrót głowy.
 Śnieg nawet w górach powoli znika,
 woda odpływa gdzieś do strumyka.
 W sadzie już drzewa puściły pąki,

 urzeka widok kwiecistej łąki.
 Zrobił się nastrój bardzo radosny

 a to oznacza nadejście wiosny.
 

„Wiosna” Rafał Miotła„Wiosna” Rafał Miotła



przed siebie
 w mroźny wieczór
 drugi dzień świąt

 skuleni pchamy wózek
 w kierunku tego kościoła po schodkach

 kiedyś kręcili tam „Młode wilki”
na ulicach pustka

 jedynie pary tulą się w knajpkach
 zaglądamy przez szybę marząc o kawie

 liczymy drobne na
 trzy gorące ciastka

 z jabłkiem i małe frytki
a za kościołem

 w wąskiej uliczce
 w starej kamienicy zdobione balkony

 zaglądamy w okna z widokiem na park
 i wtedy przeczuwam swój powrót

 zobacz Janusz – wzdycham – jaka ładna ulica.
 

„Spacer” Aneta Dobrzańska„Spacer” Aneta Dobrzańska



Od ściany do ściany,
 zbieram tylko marzenia
 wpatrując się w okno

 czekam.
 Nikt nie przychodzi,

 nikt nie zapuka,
 łapię kurz wspomnień

 uciekam.
 I znów się budzę
 pustkę witając,

 siadam do wierszy
 jeszcze nieznanych.

 Kiedyś w pokoju,
 zupełnej pustki

 znów śmiech usłyszę, radosny…

„Zupełna pustka”„Zupełna pustka”
Maciej ArkadiuszMaciej Arkadiusz

MikołajczykMikołajczyk
  



„Biblioteka Stendhala”„Biblioteka Stendhala”
Wojciech CzerniawskiWojciech Czerniawski

  

„Essais” Montaigne’a które zgubił kiedyś Stendhal
 kupiłem nieco później ten skrawek papieru

 wciąż wskazuje to miejsce w którym przestał czytać
 pojechał do Paryża upadł na ulicy

 
studiuję filozofię pewnego spaceru

 co on chciał mi powiedzieć przejeżdżając w czerwcu
 koło naszego domu i ofiarując

 mi najcenniejszą książkę ze swej biblioteki
 

i nagle zrozumiałem nie miał biblioteki
 książki pożyczał w biedzie od księgarza Courcier

 to brak tej książki sprawił ujrzał piękno kobiet
 

to one były zwiewną inspiracją rozmów
 i książek co wskazuje to lśnienie ich oczu

 które włożył do książki Stendhal zanim umarł
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