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Za żelazną bramą
O, płótna kolorowe, których tuta tyle,
Czerwone, granatowe, różowe motyle,

Jak kwadraty skaczące barwne szachownicy.
Kraino egzotyczna w pośrodku stolicy!

Woń owoców, ryb lśniących, suszonych fig skrzynie,
Hale mie skie zmienia ą w port w wschodnie krainie,

W targowisko krzyczące pod dalekim niebem
Gǳie się chałwę sprzeda e z święto ańskim chlebem.

Tęsknoto ma, co kramy zmieniasz w ta emnice,
W wonny ogród zamorski, żydowską ǳielnicę,

Oto, ak ptak, odlotu niespoko ne chwili
Mo e serce drży tuta i ze smutkiem się chyli

Nad gwarną, dygoczącą co ǳień luǳką rzeką,
Nad podróżą tak bliską, a taką daleką.
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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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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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