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Bratowa 

 

Żona mego brata nie bardzo szczęśliwa, 

Chodzi po ogrodzie, tulipany zrywa, 

 

Pyta się obłoków żeglujących w poprzek, 

Kiedy wreszcie na nich smutne czoło oprze. 

 

Furtka nie domknięta, klucz zgubiony w stawie, 

A za furtką ścieżka niewidoczna prawie... 

 

Do mojego domu nie ma kroków trzystu, 

Można przyjść nie pisząc pachnącego listu; 

 

Mieszkam niewesoło w akacjowym chłodzie, 

Milczą okiennice zamykane co dzień, 

 

I w ramionach moich miękko odpoczywa 

Żona mego brata nie bardzo szczęśliwa. 
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Żona 

 

Chciałbym mieć żonę z drewna, 

Żeby nie była gniewna 

I ze mną nieszczęśliwa. 

Siedziałbym przy tym drewnie 

I śpiewał sobie rzewnie 

O tym, czego nie bywa. 
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Preludium 

 

Do napisania wiersza 

Potrzebna iskra jedna, 

Która jak gwiazda pierwsza 

Boga z człowiekiem jedna, 

Która jest naraz kwiatem, 

I snem, i ciszą nieba, 

I nic, i nic poza tym 

Już więcej nie potrzeba. 
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Drzewo wiśniowe 

 

Gdy mi przyjdzie już umrzeć, wszystkie ślady zatrę 

Chytrym skokiem zajęczym i wiosennym wiatrem, 

Może tylko zaczekam, aż drzewo wiśniowe 

Doszumi rozpoczętą przedwczoraj rozmowę. 

 

Jest ogród otoczony drucianym parkanem 

I klomby, gdzie nie było nic dotąd posiane, 

I to wszystko, nakryte niebem jak pokrywą, 

Zapowiada mi pierwszą śmierć niefrasobliwą. 

 

– Niech ci się przyśni 

Kwiat wiśni, 

I moja ręka lewa 

Przywiązana za pierścień do wiśniowego drzewa! 

 


