


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
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BRONISŁAWA OSTROWSKA

W starym parku
W odwiecznym parku opuszczona
Mała saǳawka wiecznie śpi

Woda, Ogród, Rośliny,
Ciemność, Światło

I pleśń powleka ą zielona
Od długich dni…

Raz nad e mętem długom stała,
Gdy w blasku dyszał cały park:
Rzekłbyś, że ży e, drży i pała
od ech i skarg.

Wszystko rozkwita w blasku słońca,
Kwiat każdy śpiewa wonną pieśń,
A ta saǳawka stoi śpiąca,
Spowita w pleśń.

Rzuciłam kamień w toń zieloną
I kamień z pluskiem upadł w dół,
Rozdarłszy martwe rzęsy łono
Szeregiem kół.

Spod rzęsy czarna głąb wy rzała
I słońce na nie błysło skrą,
Aż znów ą zwarła pleśń zmartwiała
Zieloną rǳą.

Ale uż odtąd sen odwieczny,
Jaśnie szy bęǳie w łonie wód,

Sen

Bo fala wzięła blask słoneczny
Aż tam na spód.
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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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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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