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Odpowiedź
Lot ptaków śleǳąc nad miastem pogodny
Ma estatyczny ruch, wzniosły i zgodny,
Coraz to wyże sklepienia,

Lot, Przestrzeń

Patrz, ak ich skrzydło rytmicznie uderza,
I w wielką ciszę — ciszą wielką zmierza,
A wreszcie w błękit się zmienia.

Słowo

Więc, gdy mnie pytasz, czemu mo e słowo
Wypływa cicho z piersi i miarowo
Opada u tronu Boga —
Spó rz, na gołębie pod niebo lecące,
I tym spoko em napełń¹ stro wrzące,
A po miesz wszystko o, droga.

¹napełń — ǳiś popr.: napełnĳ. [przypis edytorski]
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Wesprzyj Wolne Lektury!
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.
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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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