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PJOTR¹ JANICKI
 : 
    

Dwa brzdęki
Smutku nie czeka ,
uż postaw nas na dnie nocy
albo zanieś na obrzeża nocy,
gǳie est mnie więce podobnie,
doświadczenie mości kuper na harfie wieczności
i nie est znowu takie niepoważne uczucie senności.

Och, to co się przydarzyło pewnego ma a na eziorze,
zstępu e w swó przesadny sposób:
motyl est taki ładny,
ptaki widoczne z daleka,
eśli wydyma ą żółte brzuszki
a my płyniemy wystarcza ąco wolno.

¹Pjotr — zapis zgodny z pierwszym wydaniem: P otr Janicki, Nadal aksamit: liryki, Agenc a Wydawnicza
Agar, Warszawa . [przypis edytorski]
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