TANIEC
KSI¢˚YCA
Srebrzysty Pan,
Okràgły Pan,
Na komin wszedł,
Tam przysiadł sam.
Srebrzysty Pan,
Niezwykły Pan,
Przez chmurne mgły
Wyruszył w tan.
Tysiàce gwiazd,
Bł´kitny blask,
Gotyckich sklepieƒ
Wietrzny czas,
Strzelistych struktur,
Wie˝y z chmur,
To jego zamek,
Jego dwór.
To jego ogród
Srebrnych ró˝,
I smok ognisty,
Jest tu˝, tu˝.
Skł´biony, czarny,
Groêny gad,
Srebrnego Pana
WłaÊnie zjadł.
I p´dzi poprzez
Wrota z chmur,
Rozwalił zamek,
Zniszczył mur.

Ju˝ za nim
Inne smoki mknà
I czarne sunà,
Razem z mgłà.
Zasnuły ogród
Srebrnych ró˝,
Zagrzmiało I deszcz lunàł ju˝.
Srebrzysty Pan,
Okràgły Pan,
Na sosn´ wszedł,
Tam przysiadł sam.
Tysiàce gwiazd,
Bł´kitny blask,
Gotyckich sklepieƒ
Wietrzny czas,
Srebrzysty Pan,
Niezwykły Pan,
Przez chmurne mgły,
Wyruszył w tan.
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KOŁYSANKA DLA ADASIA
Czego chcesz braciszku,
Czego chcesz malusi? Hej!
ByÊ mnie utuliła
W białej kolebusi.
˚ebyÊ nock´ całà
Tylko mnie bujała,
Pod gwiaêdzistà chustà
ByÊ mnie usypiała. Hej!
Czego chcesz braciszku,
Czego chcesz malusi?
Nocny wiatr po smrekach
Âpiewaç dla mnie musi.
˚ebyÊ nock´ całà
Tylko mnie bawiła,
ByÊ mnie kołysała,
Razem ze mnà Êniła.
Czego chcesz braciszku,
Czego jeszcze płaczesz?
Wiatr po hali szepcze,
˚e ci´ nie zobacz´.
Dasz mi wilcze łyko,
Niezapominajk´
I czarnego mercedesa,
I góralskà bajk´. Hej!
Czego chcesz braciszku,
Czego chcesz malusi?
ByÊ mnie utuliła
W białej kolebusi.
AbyÊ ze mnà opłakała
Tych, co we mgle płynà,
Kiedy ksi´˝yc w srebrnej pełni
UÊnie za dolinà.
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JU˚ USN¢ŁY WSZYSTKIE LALE
Ju˝ usn´ły wszystkie lale,
Ciemno, cicho w kràg,
I ty uÊniesz doskonale,
Spójrz na niebie gong.
B´dzie dêwi´czał, kiedy uÊniesz,
Koił twoje sny.
Gdy go tylko palcem muÊniesz,
Zadêwi´czysz i ty...
Delikatnie, wibrujàco,
To ksi´˝yca dêwi´k.
I wnet uÊniesz uciszona,
Zniknie nocny l´k.
Jasny ksi´˝yc ci´ utuli,
W oknie harfa drzew.
I usłyszysz: luli! luli!
Srebrnej harfy dêwi´k.
I usłyszysz: Êpij kochanie,
Ukołysze ci´ noc.
Nic na pewno si´ nie stanie,
Boska czuwa moc.
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ÂNIE˚YSTA NOC
Nadeszła noc, Ênie˝ysta noc,
Srebrzysty Ênieg gwiazdami skrzy,
Wysmukłej brzozy biały cieƒ
I oddech wiatru lekko dr˝y.
Nadeszła noc, Ênie˝ysta noc,
I tylko dzwonki dzwonià w dal,
Królewskie sanie niesie wiatr,
A tobie ˝al i tylko ˝al.
Ânie mój, Ênie mój!
Nie uciekaj, nie odlatuj teraz,
Jeszcze tyko krótki moment,
Jeszcze wrócisz tu nie raz,
Ale teraz jeszcze czekaj,
Ânie mój srebrno-złoty,
Ânie mój, Ênie mój!
Nie ulatuj, nie czyƒ mi tej psoty.
Królewna Êpi w kolebce saƒ,
WÊród białych futer iskrzy Ênieg,
A sanie sunà, sunà w dal,
Na jakiÊ inny, lepszy brzeg.
Stangreta profil, dzwonków dêwi´k,
Napi´tych lejców srebrny splot,
Rumaki białe spowił cieƒ,
I p´dzà sanie z wiatrem w lot.
Ânie mój, Ênie mój!
Nie uciekaj, nie odlatuj teraz,
Jeszcze tyko krótki moment,
Jeszcze wrócisz tu nie raz,
Ale teraz jeszcze czekaj,
Ânie mój srebrno-złoty,
Ânie mój, Ênie mój!
Nie ulatuj, nie czyƒ mi tej psoty.
Królewna Êpi, milczàcy las,
Dalekiej drogi wst´ga lÊni,
I sunà sanie, szepcze wiatr,
˚e mi si´ znowu wszystko Êni.
23

