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HENRYK ZBIERZCHOWSKI


Grota
Sklepienie — w fantastyczne pozwĳany sploty
Zwisa las długi, gęsty lśniących stalaktytów.
Krople sączą się cicho ze ścian i ze szczytów,
Ta emnym szmerem wnętrze napełnia ąc groty.
Szczeliną skalną wpada promień słońca złoty,
Niosąc z sobą łagodne oddechy błękitów.
W kra u wizy ¹ i czarów, ta emniczych mitów,
Błąka się mo a dusza i płacze z tęsknoty.
A łzy ze ścian dużymi kroplami się sączą,
Skrząc się w blaskach tęczowych od promieni słońca,
Z łez rosną stalaktyty, zlewa ą się, łączą,
I znowu las powsta e bez końca, bez końca…
W ego głębiach milczące snu ą się rozpacze —
Czy to grota ta emna, czy ma dusza płacze?…

¹wizyj — ǳiś popr. forma: wiz i. [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.
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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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