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ADAM ASNYK

Zaczarowana Królewna
Zaczarowana królewna
W mirtowym lasku drzemie;
U nóg e lutnia śpiewna
Zsunęła się na ziemię;
Niedokończona piosneczka
Uśmiechem lśni na twarzy;
Drżą eszcze e usteczka…
O czymś rozkosznym marzy.

Kobieta, Rycerz, Sen

Marzenie

Marzy o ednym z rycerzy,
Że idąc przez odmęty,
Do stóp e tu przybieży
I przerwie sen zaklęty.
Lecz rycerz, co walczył dla nie —
Ten męstwo swe przeceniał:
Zabłąkał się w otchłani…
I zwątpił… i skamieniał.
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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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