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Bajka
Luǳie prości i zbro ni, więc smutni,
wchoǳili na okręty omszałe;
niebo grało podobne do lutni
srebrne chyba i kwiatem pachniało.
Od uliczek rzeźbionych w cieniu
szła proces a, czy biały świt
i świergotał ak ptak na ramieniu
żywot mądry rosnących lip.
Potem morza ǳieliły się, tarły
szorstką skórą bokiem o bok;
coś wchoǳiło, a potem marło,
nie odgadnąć: przez ǳień czy rok.

Podróż

Gwiazdy były nisko ak gołębie.
Luǳie smutni nachylali twarz
i szukali gwiazd prawǳiwych w głębi
z tym uśmiechem, który chyba znasz.
Potem lądy się otwarły ak ramy,
góry mrucząc prowaǳiły pod obłok,
więc rzucali w fale nieba kamień,
żeby zmierzyć głębie nieba pod sobą.
I na wiatrów rozłożystych wydmach
sieli¹ drzewek młoǳiutkich las
i marzyli złotych dębów widma
z tym uśmiechem, który chyba znasz.

Drzewo

Aż wyrosły krzepkie i asne,
akby wody przezroczysty płaszcz,
więc patrzyli ak na serca własne
z tym uśmiechem, który chyba znasz.
No i stolarz schylał z wolna głowę
i wyciosał przez czas niedługi
dla nich wonne trumny dębowe,
a dla synów ich dębowe maczugi.
Więc odeszli. Śpiewał obcy czas.
Więc odeszli przez powietrza białe smugi
z tym uśmiechem, który dobrze znasz.
¹sieli — regionalna forma z gwary mazowieckie ; w ęzyku ogólnopolskim czasownik brzmiałby: siali. [przypis edytorski]
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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.
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Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
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