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MIECZYSŁAW BRAUN
 

Krajobraz polski
Krzywa wierzba przy płocie, krzywy płot na rozsta u,
Mokra zieleń w sitowiu, w sinym ga u — buga u,
A przy łące ałowce, białe owce na łące,
Jarzębiny, edliny, niebo ziemią pachnące.

W koleinach drożyna, wronie gniazda na drzewie,
Pośród świerków ćwierkanie, modrodrzewie — modrzewie…
Wiatrak łapie obłoki, które na nim sieǳiały,
I ucieka, oǳiany w łachy pól — samoǳiały.

Zieloniutkie, czerwienne, łubinowe i bławe,
Chabrowane kąkolem, pawiem okiem i stawem,
Pola — polska, złocone topolowym półcieniem,
Wykwiecone kwietniami, esienione złocieniem!

Szumi esion esienią, wrzos wrześniowy słoneczny,
Złotoliście wiatr sypie, niesie zapach abłeczny, —
A nocami miesięcznie świeci bór litą grzywą,
W niebo, kute gwoźǳiami, bĳe srebrne strzeliwo!
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