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Moja poezja…
Lucyna Kaźmierska

O mnie…
Nazywam się Lucyna Kaźmierska. Mieszkam w Rojewie
koło Inowrocławia. Moje hobby to pisanie wierszy.

Pisze je amatorsko. Poza tym bardzo lubię czytać książki o
tematyce psychologicznej oraz jazdę rowerem.

„Tęsknota za latem”
Lato moje ukochane
Czekam na Ciebie,
Jak na dobre śniadanie.
Przyjdź szybko, bo już spieszno mi do Ciebie,
dlatego, iż Twoje ciepło, śpiew ptaków, zapach traw,
sprawiają, że czuję się wtedy jak w niebie.
Tęsknię za Tobą lato ukochane, które się na razie,
spóźniasz dla mnie niesłychanie.
Mimo, to czekam i będę czekać cierpliwie, gdy pojawisz się,
z zapachem lipy, świergotem ptaków i radością wszystkich
dzieciaków.

Wiersz miesiąca czerwca 2020
wg portalu niepelnosprawni.pl

Powitanie
Wyglądam oknem
I co widzę ?
Świat się zrobił kolorowy
Barwami zieleni nietuzinkowy.
Drzewa ,liście
Ciepła pogoda ,
to już jest teraz ,
a tak niedawno myślałam ,
że taka aura przychodzi tylko nieraz.
A z tą pogodą ,
wita mnie już Wielkanoc
z jej bujną przyrodą.
Wielkanoc Kochana,
z zajączkiem ,barankiem z masła
tak z niecierpliwością oczekiwana.

,,Wiosna’’
Jest taka aura pogodowa,
Która mnie poniekąd już,
Od dawna zachwyca.
Daje uskok mojej wyobraźni
I cieszy mnie…
Uduchowia mnie by stać się
Człowiekiem radosnym,
Tylko wtedy i wówczas,
Gdy jestem w obliczu wiosny.
Budzę się o poranku wraz z
wiosną,
Moją porą roku bardzo wyniosłą.
Ta pora roku przychodzi,
przychodzi
Niespodziewanie i gra muzykę,
przepięknym porannym
świergotem ptaków,
Kiedy jem swoje śniadanie.

,,Droga do Normalności’’
Idąc- masz drogę nie zawsze
Usłaną różami.

Nie zawsze ciepłymi kolorami.
Idąc możesz doświadczyć w obecnym czasie,
Nieraz nieporozumienia i może wpływać
Na to panująca pandemia.

Lecz wiara i wytrwałość
Pokonają wszystkie trudy życia codziennego,
Gdyż z nimi nie ma nudy i obłudy.
Idąc droga do Normalności, spójrz w głąb siebie,

By świat uśmiechnął się do Ciebie-n w lekkim wiatru powiewie.
Miej przyjaciół, którzy stoją obok,
Nadając ster pozytywnym Myślom i Emocjom,
Gdy już tą drogę do Normalności przekroczą.

