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Szczęśliwy los dał mi Ciebie
Nieopisana, wzajemna miłość sprawiła
Że staliśmy się JEDNO

Pamięci Żony
Haliny Tryjańskiej-Mydel





ILUSTRACJE
Stanisław Hryń

AD HOC   PLUS

RAJMUND MYDEL





7

OD AUTORA

Niniejszy tomik zatytułowany Ad hoc Plus  zawiera wybrany 
zbiór wierszy napisanych w formule poetyckiej haiku, 
popełnionych w okresie 2016–2020. Był to jednocześnie 
szczególny czas w życiu prywatnym Autora, co znajduje 
wyraz w treści dedykacji .

Autor pragnie ponownie podkreślić, że postrzeganie, 
odczuwanie oraz przeżywanie bogactwa zdarzeń, doznań       
i uczuć, będących udziałem dokonujących się w czasie       
rzeczywistym, jak też mających miejsce w przeszłości,                  
czemu towarzyszy ,,naturalna” wręcz potrzeba utrwalenia 
ich w konwencji poetyckiej haiku, jest jedną z Jego ulubio-   
nych form intelektualnej rozrywki i przygody, psychicznego 
relaksu oraz doskonalenia umiejętności syntetycznego 
myślenia.

Bezcennym walorem artystycznym tomiku Ad hoc Plus 
jest fakt zilustrowania jego treści przez mistrza rzeźby 
kameralnej oraz wielbiciela miniaturowych form arty-
stycznych, artysty rzeźbiarza – profesora Stanisława Hrynia.
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Stworzone ołówkiem na kartce białego papieru ilu-
stracje nie tylko wpisują się w emocje i oddają nastrój, 
doznania i przeżycia Autora wierszy, lecz także potęgując je  
– kreują nowe. Dowodzą one nierzadko faktu utożsamiania 
się i wyjątkowej wrażliwości artysty na zwięzłe strofy 
haiku, których treści zdają się przywoływać w Nim uczucia                         
i wspomnienia z lat młodości.

                                                                                                                     
Rajmund Mydel

                                                                            







WIOSNA
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Pysznią się wierzby
puszystymi baziami
zwiastując Wielkanoc

Zbudziło mnie świtem
głośne kucie dzięcioła
ścian mego domu
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Kwitnące brzozy
pudrują złotym pyłkiem
kwiaty jabłoni
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Te smukłe sosny
w cieniu których rozmyślam
sadziłem tak niedawno





LATO
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Zapomniany trakt
szeregi sędziwych lip
wypatrują wędrowca
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Czas sianokosów
kwieciste dotąd łąki
tchną melancholią
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Bądź czujny ptaszku
w gąszczu kwiatów rabaty
zasadza się kot
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Pogodny wieczór
Drogą Mleczną wędrują
roje świetlików





JESIEŃ
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Próbuję odczytać
w deseniach kory brzóz
historię lasu

Wiekowa studnia
powitała mnie po latach
przyjaznym chłodem
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Niosą nadzieję
tykające zegary 
w zaciszu domu 

Urocze dzieciństwo
pracowita dojrzałość
spełnione życie





ZIMA
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Zmarznięte kosy
żerują w śnieżnym puchu
wśród krzewów aronii

Śnieżna zadymka
w śródpolnym zagajniku
stadko kuropatw

Tej śnieżnej zimy
rozkwitły kwiczołami
jarzębiny i głogi
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Strojna choinka
wyczekiwani goście
radosne święta

Skąd w tym tak kruchym
Wigilijnym opłatku
tyle nadziei

Magiczna noc
żal,  że od lat nie słychać 
śpiewu kolędników





41

Czyżby brak czasu
na wspomnienia, był lekiem
na długowieczność ?
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Noworoczna noc
oczyszczający dźwięk kane
myślami razem
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Modlę się by los
oszczędził Nam w przyszłości
Bólu rozłąki
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