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Architekstura średnioodwieczna
Mickiewicz o ǳiele Słowackiego:
To kościół piękny, ale bez Boga

te ościzmy nie przybiorą
na waǳe solidnym
konkretem aki on gotyk
skoro nie dotyk ceglany
czasem od wielkiego
ǳwonu Mnich walczy
na kopie waha dłoń
ak liryzm z lingwizmu
wybić a dech w niebo
skłonić echem ak się
z te pustki wypuścić
uż z siebie zbiesił
słów luźnierstwo uż
zesrebrzył modlichwę
było się było mocnie
zabiło i wypłoszyło się
w lament na posaǳce
ruiny kość goła rozprasza
powagę i z posad
bezludny babilon
wytrząsa

dozgonny poǳwonny
śmiech
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