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Olbrzymka
 .  

W czasach, kiedy natury potęgi niesforne
Co ǳień roǳiły na świat ǳieci e potworne,
Chciałbym u stóp olbrzymki piękne , białośnieżne ,
Żyć ak u stóp królewny młody kot lubieżny.
I wiǳieć ak rozkwita e dusza w e ciele,
I patrzeć na e igrzysk straszliwe wesele,
I zgadywać, czy serce e gotu e gromy
Po wilgotne mgle w oczu błękitach widome .
I obiegać e ciało od nocy do rana,
I wpełzać na olbrzymie, krągłe e kolana,
I czasem, gdy znużona skwarami letnimi
Wzdłuż pola — do spoczynku kłaǳie się na ziemi
Usnąć niedbale — w cieniu piersi e lubieżne ,
Niby wzgórze spoko ne — u stóp góry śnieżne .
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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