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MARIA PAWLIKOWSKA JASNORZEWSKA

O biskupie fiołkowym
Był raz biskup fiołkowy,
uroǳony w Nieǳielę.
Choǳił sobie w fioletach,
mieszkał w wie skim kościele.

Miał usta w blade twarzy
na kształt spalonych kłosów:
nie całował przenigdy
świętości złotych włosów.

Miał oczy chore, lśniące
sponad zgiętego nosa:
nie wiǳiał, ak się oczy
zamienia ą w niebiosa.

Choć miał serce bĳące
ak i u innych luǳi,
nie poczuł, ak Bóg w sercu
przeciąga się i buǳi.

Miał eszcze księgę starą,
pisaną mądrze z głupia:
niecha radości zamrą —
czuwa , duszo biskupia!

— Słuchał ǳwonów w południe,
późnie wdychał kaǳidło,
patrzał w złote ołtarze —
aż mu wszystko obrzydło.

Więc był smutny i gorzki
w swym fioletowym sercu —
klękały przed nim babki
na dużym pstrym kobiercu.

Łzy mu z oczu kapały —
same płatki fi ołków!
ǲiwiły się z ołtarzy
grona głupich aniołków.

Był raz biskup fiołkowy,
nie wznosił nigdy czoła,
gęsto porosły fiołki
w cieniu murów kościoła.
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Był raz biskup fiołkowy.
A może go nie było?
A może się to fiołkom
pod murami przyśniło?
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