Zima lirycznie
W zimowe, nostalgiczne wieczory zachęcamy do czytania poezji, która relaksuje i
pokrzepia.
Poniżej kilka wierszy i motta o zimie.
Lubię zimę- Maria Selke
Lubię zimę
białą, radosną,
bo nakłada śnieżne czapy
świerkom i sosnom.
Lubię zimę sypiącą płatkami,
gdy mknie w saniach
z dźwięczącymi dzwonkami.
Lubię zimę dbającą o dzieci
by na nartach mogły śniegu
tuman wzniecić.
Lubię zimę z lodowymi soplami
co maluje firanki para mroza farbami.
Lubię zimę kręcącą piruet z zamieci
gdy w pokoju ciepło od grzejników leci.

Przyjechała zima wozem- Lucyna Krzemieniecka
Przyjechała zima wozem. A z kim?
Ze śniegiem i mrozem.
Zaraz w poniedziałek
ubieliła pola kawałek.
A we wtorek?
Brylantami obsypała borek.
A w środę?
Położyła lusterko na wodę.
A w czwartek?
Zmroziła na tarninie tarki.
A w piątek?
Dorzuciła śniegu w każdy kątek?

A w sobotę?
Malowała na szybach kwiaty złote.
A w niedzielę?
Uszczypnęła w nos Anielę!
Zima- Józef Czechowicz
Pada śnieg, prószy śnieg,
wszędzie go nawiało.
Dachy są już białe,
na ulicach biało.
Strojne w biel, w srebrny puch
latarnie się wdzięczą.
Dziń-dziń-dziń-dziń-dziń-dziń,
dzwonki sanek brzęczą.
Pada śnieg, prószy śnieg,
bielutki jak mleko.
W sklepach gwar, w sklepach ruch:
- Gwiazdka niedaleko!
Jeszcze dzień, jeszcze dwa,
chłopcy i dziewczynki!
Będą stać niby las na rynku choinki.
Albert Camus
Dopiero w samym środku zimy przekonałem się, że noszę w sobie niepokonane lato.
Stefan Garczyński
Można tak się zamknąć w zimie, że nie dostrzeże się wiosny.
Tadeusz Gicgier
Zima jest piękna do pewnego stopnia… Celsjusza.
Władysław Grzeszczyk
Jeden bałwan zimy nie czyni.
Sokrates
W zimie potrzebne jest ciepłe okrycie, w starości – brak zmartwień.
Oriana Fallaci
Zima jest porą roku dla bogatych. Jeżeli jesteś bogaty, chłód dla ciebie to igraszka, kupujesz
sobie futro, płacisz za ogrzewanie, jedziesz na narty. Ale jeżeli jesteś biedny, chłód staje się
przekleństwem, a ty potrafisz wręcz znienawidzić ten biały krajobraz pod śniegiem.

