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Usiadła Zima za rzeką. I siedzi.
Cała w płaszczu z białych niedźwiedzi.

Siadła Zima za płotem. I czeka.
Zmęczyła się - przyszła z daleka.





Chyba z rok była w długiej podróży.
Teraz przyszła. Długie noce wróży.

Zaspą białą pod okna podchodzi.
Pewno zimno Zimie na tym mrozie.

Za to dzieci w futrzanych ubrankach
mogą lepić ze śniegu bałwanka.





A za lasem już czeka Wiosna.
Czeka, żeby Zima sobie poszła.

Jak się znudzi na zimnie Zimie,
przyjdzie Wiosna, nas też nie ominie.





Ciepłym deszczem spadnie na pola,
pola kwiatami urosną do kolan.

Słowik-trzpiot się rozśpiewa w ogrodzie
z radości, że dzień dłuższy jest  co dzień.

Dobrze widać Wiośnie razem z nami,
że tak długo przesiaduje wieczorami.





A za górą, tą wielką, szczerbatą,
maszeruje już powoli Lato.

Zmęczone, zdyszane od upału,
ale przecież przyjdzie tu pomału.





Bardzo wolno rusza Lato na swój spacer.
Przynosi za to ze sobą wakacje.

Bierze dzieci na łąkę, do lasu
i nad rzekę, bo ma dużo czasu.

Nim się dobrze wydyszy, odpocznie,
Jesień przybiegnie wolnym kroczkiem.





Przejrzy się szybko w stawie, w jeziorze,
czy jej dobrze w brązowym kolorze?

Garść orzechów, jabłek worek spory
weźmie sobie na długie wieczory.

I szybciutko ucieknie, odpłynie,
żeby nie dać się złapać Zimie.





Tak bez przerwy ze sobą grają w berka
i nie myli im się nigdy kolejka.

Najpierw Zima,
co się płotu trzyma,

potem Wiosna,
zielona jak sosna,

za nią Lato,
ubrane bogato,

no i Jesień,
co się chowa w lesie.





Wszystkie razem zobaczysz przez okienko,
tylko biegnij i popatrz prędko:

Zima za rzeką,
niedaleko,

Wiosna za górką,
z chmurką,

Lato za szosą,
idzie boso,

Jesień za lasem,
tymczasem.



Teraz pomyśl i powiedz: o tej porze
jaka pora roku jest na dworze?




	Władysław Zawistowski - Jak pory koku grają w berka

