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Lisy
Nie pomaga, nie pomaga brom.
Znów podchoǳą — uż są blisko — tuż za ścianą…

Choroba, Wiz a

Znów odbiegną, i zawrócą, i przystaną.
Znowu chyłkiem podchoǳą pod dom.

Kożuch wǳie , pod odłowy wy dź strop!
Brom nie ǳiała — nie myśl, nie myśl o noclegu.

Przemiana

Schyl się nisko, szuka pilnie, a na śniegu
Lisi ślad odna ǳiesz, lisi trop.

Za tym tropem, świątek¹ smętny, idź!
Krętym śladem wszędy² zdąża za lisami.
Ucz się, ucz się — dolinkami, pagórkami —
Jak ci chaǳać, ślady mylić, żyć.

Pó dź! Czy słyszysz? — szczeka w niebo lis,
Lis natchniony, spó rz, z miesiąca³ lis wykuty!

Zwierzę

On ci wskaże dróżki swo e, prze ścia, skróty,
Lisi rozum da ci, lisi zmysł.

Ucz się, świątku, wieǳy lisie , ucz!
Ucz się ziemi, mroku, szmeru, ucz się wiatru!

Wieǳa, Nauka

Podchodź boczkiem, chyłku lisio i wypatru ,
A przemyślnie kołu , mądrze klucz!

Lisim tropem, z mordą lisią spiesz,
Lisim chodem zdąża , świątku asobliwy⁴!

Wolność, Natura

Lis ci zdraǳi sekret słodki i straszliwy:
Świat-królestwo two e, wzdłuż i wszerz!

Pó dź, nie zwleka , nie pomoże brom!
Za szybami — patrz — swoboda, nocka lisia…

Sąsiad

Nie odkłada — śmiało za mną — eszcze ǳisia ,
Pod sąsiada pode ǳiemy dom…

Tędy… tędy… w ślepiach gra ci błysk…
Pręǳe … pręǳe … pagórkami… dolinkami…
Spada … chwyta … rwĳ zębami… pazurami…

¹świątek — wykonana przez ludowego artystę figura świętego. [przypis edytorski]
²wszędy (daw.) — wszęǳie. [przypis edytorski]
³miesiąc (daw.) — księżyc. [przypis edytorski]
⁴frasobliwy (daw.) — zmartwiony, skłonny do zmartwień. [przypis edytorski]
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Nie krzycz, nie krzycz! Jam natchniony lis!
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