


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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HENRYK ZBIERZCHOWSKI


Kiedy rosy spadną
Krąg wody akąś niewiǳialną ręką
Rzucony mięǳy traw sploty na łące,
Cału ąc falą kwiatów stopy drżące
Utworzył w ziemi zatokę maleńką.

Coǳień, gdy róże zapalą się świtu
Przez traw gęstwinę, kwiatów wonne sady
Cisną się ro ne owadów gromady
Do zgubionego wśród trawy błękitu.

I zagląda ą do nieba ciekawie,
Które na fali pocałunki kładnie
Z ogromnem słońcem zatopionem na dnie.

A kiedy rosy rozperlą się w trawie
Z kwiatów chylących kielichy nad tonią
Spada ą krople i ǳwonią…
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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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