Wiersze poświęcone Tacie!

Marzena Szczepańska „Chcę być taki, jak tata”

Chcę być silny, jak mój tata.
Nie bać się starszego brata.
Chcę być duży i odważny.
Być dla wszystkich bardzo ważny.
Umieć młotkiem przybić gwóźdź.
Sam na ryby z tatą pójść.
Pomóc tacie krawat wiązać.
I na siostrę się nie dąsać.
Kiedy auto się zepsuje,
Tata zawsze zreperuje.
Chcę jak tata wszystko umieć.
Dużo wiedzieć i rozumieć.

Stefan Todorski „O moim tacie”

Choć jestem duży, bez swego taty
bez przerwy wpadałbym w tarapaty.
Kiedy więc przyjdą jakieś kłopoty,
od razu tacie oznajmiam o tym.
A wtedy zaraz łatwiej i prościej
uda się wybrnąć z wszelkich trudności.

Czesław Miłosz „Ojciec w bibliotece”

Wysokie czoło, a nad nim zwichrzone
Włosy, na które słońce z okna pada.
I ojciec jasną ma z puchu koronę,
Gdy wielką księgę przed sobą rozkłada.
Szata wzorzysta jak na czarodzieju,
Zaklęcia głosem przyciszonym mruczy.
Jakie są dziwy, co w księdze się dzieją,
Dowie się, kogo Bóg czarów nauczy.

Dorota Graj „Życzenia dla taty”

Kochany Tato, mnie chodzi o to,
byś złapał rybkę małą, lecz złotą.
Ta złota rybka już się postara,
aby życzenia Twe spełnić zaraz.
Złożę Ci Tato Takie życzenia:
Niech Twój samochód zacznie się zmieniać.
Niech się wydłuża co noc niewiele.
Niech porastają futrem fotele.
Aż dnia pewnego garaż odmykasz,
A tam mercedes zamiast fiacika!

Małgorzata Mrózek – Dąbska „Spacer z tatą”

A kiedy będzie słońce i lato
pójdziemy sobie na spacer z tatą.
Ja będę miała nową sukienkę,
Tato będzie mnie trzymał za rękę.
Pójdziemy wolno, prosto przed siebie,
Będziemy liczyć chmury na niebie,
Będziemy liczyć drzewa przy drodze,
Będziemy skakać na jednej nodze.
Miniemy kino, przedszkole i aptekę,
Jeszcze spojrzymy z mostu, na rzekę,
Jeszcze okruchy rzucimy falom,
Kupimy w kiosku różowy balon.
Kiedy będę już bardzo zmęczona,
Tato posadzi mnie na ramiona
tacy będziemy jak nikt, szczęśliwi.
A wokół ludzie będą się dziwić,
I wszyscy będziemy patrzyli na to,
Jak na barana niesie mnie tato.

Tadeusz Kubiak

„Kocham Go!”

Kocham mojego ojca.
Chodzę z ojcem na spacer.
Wtedy jest tyle słońca,
Wtedy nigdy nie płaczę.
Idziemy z tatą do parku
Albo idziemy nad Wisłę,
Bawimy się w chowanego,
W zielone gramy – listkiem.
Lubię, kiedy mój tatuś
Wraca z pracy do domu.
Ja zawsze mojemu tacie
Mogę powiedzieć: - Pomóż...
Gdy się zepsuje latawiec,
wrotki, samochód lub rower,
mój tatuś rower naprawi
I dalej - ruszaj w drogę!
To tatuś mi opowiada
o gwiazdach i ptakach w obłokach.
Dlatego mojego tatę
tak bardzo, bardzo kocham.

Zbigniew Herbert „Mój ojciec”

Mój ojciec bardzo lubił France'a
i palił Przedni Macedoński
w niebieskich chmurach aromatu
smakował uśmiech w wargach wąskich
i wtedy w tych odległych czasach
gdy pochylony siedział z książką
mówiłem: ojciec jest Sindbadem
i jest mu z nami czasem gorzko
przeto odjeżdżał Na dywanie
na czterech wiatrach Po atlasach
biegliśmy za nim zatroskani
a on się gubił W końcu wracał
zdejmował zapach kładł pantofle
znów chrobot kluczy po kieszeniach
i dni jak krople ciężkie krople
i czas przemija lecz nie zmienia
na święta raz firanki zdjęto
przez szybę wyszedł i nie wrócił
nie wiem czy oczy przymknął z żalu
czy głowy ku nam nie odwrócił
raz w zagranicznych ilustracjach
widziałem jego fotografię
gubernatorem jest na wyspie
gdzie palmy są i liberalizm

Siv Andersson „Ojciec”

Kiedy byłeś jeszcze mały,
a ktoś obok był niegrzeczny,
to jego wielkie ramiona
sprawiały, że byłeś bezpieczny.
Ojciec jest tym, który wie,
jak bliskich otoczyć opieką.
Wciąż czuwa nad tobą,
gdy jesteś tuż obok, ale i daleko.
Gdy twój los jest zbyt ciężki
i brak ci sił, by się z nim zmagać,
on jest już na wyciągnięcie ręki,
aby ci ulżyć i pomagać.
Jak wzorzec wspina się
po życiowej drabinie przez lata.
I nie jest ci kimś obcym ...
To jest twój kochany tata.
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