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Liścik do niemiłośników zimy
Chcąc, nie chcąc, co roku 

mamy do czynienia z tą, nie 
przez wszystkich lubianą porą 
roku. Bywa, że jesteśmy wte-
dy ospali, przemęczeni, nic 
nam się nie chce, a przede 
wszystkim jest zimno.

Z drugiej strony jest to naj-
lepszy czas na rozmaite zjaz-
dy, kuligi, ogniska na śnie-
gu - słowem typowo zimowe 
rozrywki. No i kolejny, wielki 
atut zimy, czyli ferie. Może-
my na chwilę odetchnąć od 

wkuwania regułek i wzorów. 
Koniec pierwszego semestru!!! 
Dla dodania otuchy powiem 
Wam w tajemnicy, że drugie 
półrocze mija jakoś szybciej 
niż pierwsze i nim się obró-
cimy już będą wakacje letnie. 
A wracając do zimy to przecież 
zaczyna się ona najpiękniej 
jak można to sobie wyobra-
zić. Przecież już od początków 
grudnia żyjemy oczekiwaniem 
na Boże Narodzenie. Wspólna 
Wigilia, prezenty, miła rodzin-

na atmosfera... gdybyż  tyl-
ko mróz zelżał. Potem zno-
wu podniecające czekanie na 
Sylwestra i powitanie Nowego 
Roku. Wszystko to przemawia 
chyba za zimą, co? Przypomnę 
jeszcze, że za 35 dni powitamy 
kalendarzową wiosnę. Czekaj-
my na nią w niekoniecznie 
beztroskim nastroju, bo wio-
sną trzeba będzie znowu  my-
śleć o ocenach na koniec ro-
ku... i tak dalej,  i tak dalej...

HANIA KUCHTA

O KWIATKACH I BAŁWANKACH... 
 Agnieszka - Moje zimowe 

marzenia na wiosnę są takie, 
żeby była piękna zieleń, żeby 
były udane święta Wielkanoc-
ne, żeby było dużo ptaków 
i żeby było ciepło.

Ferie moich marzeń

NAJLEPIEJ W PARKU JURAJSKIM
Moim największym marze-

niem jest wyprawa z moją 
rodziną i najlepszymi przy-
jaciółkami w jakieś nieznane 
miejsce na ziemi, albo w ko-
smosie. Jest to chyba jednak 
nierealne z powodu krótkich 
ferii zimowych. Może więc 
lepiej spędzić te ferie miło 
i spokojnie, ale wesoło  w 
Disneylandzie, albo w Parku 
Jurajskim?

Ja chyba jednak nie umia-
łabym się dobrze bawić, bo 
ciągle myślę o dzieciach, 
które nie mają swoich do-
mów, kochających rodziców 
i muszą mieszkać w domach 
dziecka albo innych siero-
cińcach. Jeślibym mogła po-
móc im w zapomnieniu złych 
zdarzeń, to zafundowałabym 
chociaż połowie domów dziec-
ka wyjazd w super atrakcyjne 

miejsce na  świecie. A potem 
prosiłabym, żeby każdy wrzu-
cił parę groszy na wszystkie 
potrzebne operacje, albo re-
habilitacje, albo na żywność. 
I to jest moje największe ma-
rzenie, żeby wszystkie dzieci 
były takie szczęśliwe jak ja 
i moja rodzina. 

(lat 13)
KARINA SZEPCZYŃSKA 

mówią nasze stałe korespondentki (lat 8)

Iwonka - Chcę, żeby wio-
sna była kolorowa, kwiatowa 
i owocowa. Marzę, żeby wio-
sną też lepić bałwany. Najle-
piej z kolorowej waty cukro-
wej. I potem je zjeść.

O zimowych radościach 
   i wiosennych myślach
O feriach marzeń
O cytrusach na srebrnej tacy
O rozkoszy soczystości 
  (w kolejnym odcinku poradnika 
  dla organizatorów zajęć)
O konkursie dla tłumaczy amatorów
O Ciotki Klotki nocnym gadaniu

W NUMERZE:

ZIMOWE MARZENIA

O WIOŚNIE
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Ferie moich marzeń

EGIPT  NAPRAWDĘ  
MNIE KRĘCI

W przyszłości pragnę zostać 
archeologiem, więc w czasie 
ferii zimowych wybrałabym 
się do ciepłego Egiptu. Tam 
zajęłabym się rozwiązaniem 
jakiejś mrocznej zagadki i być 
może odnalazłabym jakiś nie 
odnaleziony dotąd grobowiec 
faraona sprzed tysięcy lat.

Potem pojechałabym na 
rozległą sawannę i fotografo-
wałabym dzikie zwierzęta, na 
przykład antylopy gnu, lwy 
czy lamparty. Wkrótce wyru-

szyłabym ku nowej przygodzie 
w głąb afrykańskiej puszczy, 
gdzie zagłębiwszy się w dziki 
gąszcz przez kilka dni po-
mieszkałabym z tubylcami po-
znając ich kulturę i zwyczaje. 
Gdyby ferie były dłuższe t o 
chętnie  poznałabym pandę 
w jej naturalnym środowisku, 
ale to już inny kontynent i 
może inne ferie.

(lat 12)

BARBARA URBANIAK 

NA SZCZYTY ZIMĄ I LATEM
Chcemy podzielić się z czytelnikami prywatnymi 

wspomnieniami z naszych wypraw w góry. Kiedyś 
wydawało nam się, że najfajniej byłoby zobaczyć 
góry zimą, bo jest biało i tajemniczo. Miałyśmy 
okazję być w Tatrach i zimą i latem. Zaczniemy od 
wyprawy zimowej. Jechałyśmy w nadziei, że zdo-
będziemy nie jeden szczyt. Nie liczyłyśmy się ani z 
pogodą , ani z jakimkolwiek niebezpieczeństwem. 
Oblodzone szlaki górskie napędziły nam stracha, 
ale na Sarnią Górę udało się nam wejść. Nie było 
to łatwe, ani bezpieczne. Zmienna pogoda, krótki 
dzień nie pozwalały na dalsze eskapady, ale odro-
binę dumy poczułyśmy. Wiedziałyśmy, że góry 
w zimie to przede wszystkim raj dla narciarzy, 
więc postanowiłyśmy z tego raju skorzystać. Było 
dużo więcej śmiechu niż jazdy, bo przecież narty 
miałyśmy przypięte pierwszy raz . Nic nie zostało 
połamane i to się liczy!

Kolejna wyprawa miała miejsce późnym latem. 
Nie wiemy czy to w ogóle da się opisać, lepiej 

TO ILE 
NAM 
ZOSTANIE?

Moim zdaniem ferie powinny trwać 
miesiąc, a nie dwa tygodnie. Naszą 
szkołę zamknięto na jeden dzień z 
powodu mrozu i teraz mają nam 
skrócić ferie o jeden dzień. Ja już 
nie chcę jechać na Hawaje, ale niech 
nam nie skracają tych ferii!!!

(lat 15) 

AMANDA  ALBIN 

EKSCYTACJE ANI M. 
Biorę kolejny łyk dobrej 

kawy i zaczynam analizo-
wać jak to  wszystko się 
zmienia, nawet w krótkim 
przedziale czasowym. Nie-
dawno egzaminy do szkoły 
teatralnej i to uczucie, jak 
żywe, które kazało mi tam 
jechać i zawalczyć o swoją 

O feriach inaczej

przyszłość tak wymarzoną. A potem kiwanie 
głową z lekko pochylonym czołem, i powta-
rzanie sobie na okrągło, że najwyraźniej 
jeszcze nie czas by moje życie na Akademii 
Teatralnej się „działo”.

A teraz nam studentom zima doskwiera 
tym bardziej im więcej mamy egzaminów  
do oblania - chciałam powiedzieć do zda-
nia. Otworzyły mi się bowiem kolejne drzwi. 
Studia na kulturoznawstwie rozpoczęłam z 

pewną niepewnością, ale teraz jestem zde-
terminowana, by je skończyć. Wierzę, że 
pomyślny start dobrze wróży na przyszłość. 
Przede mną historia kultury, filozofii i inne, 
jakby nie było „ekscytujące„ doznania eg-
zaminacyjne. Biorę jednak głęboki oddech. 
Muszę się tego nauczyć, w końcu nie ja 
pierwsza i nie ostatnia borykam się z błogo-
sławieństwem sesji zimowej.

Co dalej. Nie wiem. Pewnie wraz z nadej-
ściem wiosny wykiełkują, wypączkują nowe 
pomysły na życie. Może nowa praca i miesz-
kanie? W każdym razie zamierzam korzystać 
z każdej nadarzającej się szansy na spełnie-
nie jeszcze nie do końca uświadomionych 
planów.

Ta niewiadoma też jest ekscytująca. Uwiel-
biam to słowo.

ANNA MANIA

chyba zobaczyć na własne oczy. W cudownym 
słońcu wędrowałyśmy zaczynając od miejscowości 
Smokowiec. Na Łomnicki Szczyt (2632 npm) wje-
chałyśmy kolejką. Było lodowato, ale za to widoki 
zapierały, jak się to mówi, dech w piersiach. Wra-
cając doliną wodospadów zwiedziłyśmy jaskinie, a 
tych, nie wiemy czy wiecie, najwięcej jest po sło-
wackiej stronie. Jeszcze pieszo nad Morskie Oko, 
a następnie już w czoła pocie nad Czarny Staw. W 
kolejnym dniu ambitnie dotknęłyśmy Krzyża na 
Giewoncie! Szlak bardzo niebezpieczny. Wchodząc 
trzymałyśmy się łańcuchów

Reasumując, chcecie zobaczyć najwspanialsze 
widoki świata i pełnię kolorów jedźcie w góry 
latem, chcecie pofikać na nartach  jedźcie zimą. 
Zawsze warto wspinać się jak najwyżej, żeby dojść 
do celu.

IWONA ZALEWSKA
JOANNA BARTOL

HERBATKA PO ANGIELSKU, KOLĘDA PO NIEMIECKU I OPŁATEK PO POLSKU, czyli CYTRUSY NA SREBRNEJ TACY 
fotoreportaż wierszowany (niechaj nam anioły boskie, wybaczą te rymy, zgoła częstochowskie)

„Mandarynki i rodzynki,
Mali chłopcy i dziewczynki.
Wiedzą dużo o owocach;
Nie ćwicząc wcale po nocach”

„Wójt Edward z godnością – miną dyplomaty,
Choć nie włożył na się złotej, pięknej szaty,
Wspierał stanowiskiem i autorytetem
Stefana prezesa, który to z impetem
Wręczył dyplomy kochanym mamusiom
Oraz nielicznie przybyłym tatusiom”

„Operator piękny, młody
Wsadził głowę między schody, 
Zobaczył stamtąd niewiele,
Umówił się na niedzielę”

„Dzieciąteczko małe
Na mamy kolanach
Mogłoby w tym „Gnieździe”
Przesiedzieć do rana”

„Tu pomoce naukowe,
Stoją w szeregu gotowe,
Służyć w lekcji niejednemu
Angielskiego spragnionemu”

Daria i Marek srebrne głosy mają
I niejeden chórek swym śpiewem wspierają

„Kolędo, kolędo wzlatuj pod powałę
Panu Bogu i dzieciom na chwałę, na chwałę.” 

Dodając Iwonę, Joannę dwie Anie
Usłyszymy nieomal chóralne śpiewanie

Gdy dochodzi do nich Bartłomiej, Beatka
To już lepiej zabrzmi zwiększona gromadka

„Niech nam sprzyja łaska nieba
Bo nam ”manny” teraz trzeba,
Aby dalej ćwiczyć głowę,
Polską i angielską mowę.”

Wielkie Dzięki dla sponsorów
Oraz tej sceny aktorów,
Czyli z wsi polskiej rubieży
Wszystkich, którym na wiedzy zależy!
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ZAJĘCIA I.

Na stole:
Kompozycja z truskawek w róż-
nych naczyniach: szklanej misie, 
porcelanowej, w kubkach, na ta-
lerzykach. W osobnym naczyniu 
śmietana i cukier.

Lektor:
Rozdaje uczestnikom po jednym 
owocu; Przyswojenie nazwy:
a) po łacinie: - fagoria ananessa
b) po angielsku: - a strawberry

Uczestnicy:
(po angielsku) To jest truskawka 
– It is a strawberry

Narrator:
Rozłogi truskawek wrastają w zie-
mię – podobnie jak pędy jeżyn, co 
między innymi nasunęło Corne-
rowi z Cambridge, przypuszcze-
nie, że przed milionami lat były 
one wysokimi drzewami z lasów 
tropikalnych. Obecne badania 
DNA zdają się to potwierdzać, 
czyli obecna truskawka jest po-
tomkiem jeżyny o mocnych dość 
kolczastych odroślach. Jak to się 
stało, że na końcu tego łańcucha 
znalazła się współczesna poziom-
ka ananasowa (fragaria ananas-
sa) czyli truskawka.

Uczestnicy:
Powtarzają po angielsku: „a 
strawberry”.

Lektor:
Proponuję zamoczyć truskawkę w 
śmietanie i cukrze i zjeść.
Wprowadza słówka:
a) śmietana (cream)
b) cukier (sugar)
c) smak (taste)
d) kształt (shape)

Uczestnicy:
Wypisują osobiste doznania do-
tyczące smaku, koloru i kształtu: 
smak i słodki, kwaśny, kwasko-
wy, ostry, łagodny, delikatny, so-
czysty. Kolor: różowy, czerwony, 
czerwono-zielonkawy; kształt: 
stożkowy, podłużny, okrągły, ob-
ły, itp.

Lektor:
Wprowadza wymienione przez 
uczestników pojęcia po angiel-
sku: pink, red... 

Uczestnicy:
Powtarzają je głośno.

Narrator:
Pierwsi badacze Ameryki odkryli 
dziewicze równiny pokryte dywa-
nem żywo czerwonych poziomek. 
„Rosły tak gęsto, że końskie pę-
ciny zdawały się ociekać krwią” 
napisał Lewis Mumford. Niestety, 
takie widoki przeszły do historii, 
a wspomniane równiny zmieniły 
się dawno w pola uprawne. By-
ły to poziomki wirginijskie wy-
korzystywane przez Indian. Do 
wyrobu chleba i napojów, a może 
nawet uprawiano. Nadal rosną 
na otwartych terenach i wzgó-
rzach Ameryki Północnej. Pierwsi 
osadnicy zbierali je rosnące dziko 
i hodowali w ogrodach i już w 
1556 roku wysłali ich nasiona do 
starego świata. Poziomki jednak 
nie chciały owocować.

Lektor:
Uczy daty po angielsku: 1556 r. 
fifteen fifty six. Tłumaczy określe-
nie: „Stary Świat”.

Uczestnicy:
Powtarzają wszystkie słówka: 
truskawka, śmietana, cukier, ko-
lory... kształty, .... smaki....(ang.: 
strawberry, cream, sugar, colo-
urs, shapes, tastes).

Na zakończenie:
Uczestnicy zjadają jeszcze po jed-
nej truskawce.

ZAJĘCIA II.

Na stole:
a) truskawki w słoiku
b) dżemy truskawkowe z różnymi 
nalepkami
c) dżem lub konfitura na spodecz-
kach (małe łyżeczki do próbowa-
nia) 

Narrator:
W „Ryszardzie III” – Szekspira, 
kiedy Gloncester chce wytargo-
wać trochę czasu na knowania 
i usunąć sobie z drogi biskupa 
Ely, mówi:
- „Mój panie Ely, kiedy byłem w 
Holborn, w ogrodzie twoim spo-
strzegłem przepiękne truskawki. 
Proszę przyślij mi trochę.”

Lektor:
Tłumaczy tekst (brzmienie do-
słowne)
- „My Lord Ely, when I was in Hol-
born, I noticed wonderful straw-
berries in your garden. Bring 
me some, please”. (tłumaczenie 
dosłowne) 

Uczestnicy:
Powtarzają, uczą się na pamięć 
fragmentów – „I noticed wonder-
ful strawberries in your garden”.

Lektor:
Pyta o słówka z poprzedniej lek-
cji.

Uczestnicy:
Odpowiadają, powtarzają

Narrator:
Pyta: Czyją potomkinią jest tru-
skawka?

Uczestnicy:
Odpowiadają: jeżyny

Lektor:
Pokazuje ilustracje z truskawka-
mi i poziomkami
A) L’offrande du Coeur – Arras 
XV w.
B) William Morris (1834-1896) 
– „Złodziej poziomek” (wzór na 
materiale)
C) Jan van Kessel (1626-1679) – 
„Studium owadów, motyli i kwia-
tów” – olej na miedzianej płycie.
D) Edwin Delton Smith (1800-
-1866) – „Truskawka Roseberry” 
– sztych

Lektor:
Pyta o kolory i kształty – przypo-
mnienie z poprzedniej lekcji

Lektor:
Częstuje ciasteczkami z powidła-
mi truskawkowymi. (Przypomnie-
nie słówek: smak, słodki, lepki, 
itp.)
Ang.: taste, sweet, sticky, etc.
Na zakończenie lekcji: Powtórze-
nie tekstu Szekspira.
Zadanie: Nauczyć się to na pa-
mięć na następne zajęcia.

ZAJĘCIA III.

(odbywają się w ogrodzie)

Narrator:
Kontynuuje historię poziomki. 
Mówiliśmy ostatnio o poziomkach 
rosnących dziko na wzgórzach 
Ameryki Północnej i o niezbyt 
udanych próbach hodowli udo-
mowionej. Rzymianie usiłowali 
wyhodować udomowione, bar-
dziej okazałe odmiany pozio-
mek już 200 lat przed naszą 
erą, lecz te uparcie stawiały opór 
bez względu na to, jak dosko-
nale zapewniano im warunki. W 
Anglii natomiast najwcześniejsza 
wzmianka o poziomkach pocho-

dzi z X-wiecznego saskiego opisu 
roślin. W średniowiecznej Europie 
poziomki hodowano w ogrodach 
jako rośliny ozdobne i lecznicze, 
a także dla świeżych owoców. 
Uważano, że ich korzenie (roots) 
i liście (leaves) mają działanie 
wstrzymujące – skuteczne w razie 
biegunki (diarrhoea) – a świeże 
owoce (fresh fruits) – stosowano 
do wyrobu past do zębów (sok 
wybielał przebarwienia) oraz ma-
ści na oparzenia słoneczne (sun-
burn)

Lektor:
Wprowadza słówka: Korzenie, 
liście, biegunka, świeże owoce, 
sok, oparzenia słoneczne.
Ang.: roots, leaves, diarrhoea, 
fresh fruits, juice, sunburn.

Uczestnicy (1):
Układają proste zdania z w/wym. 
Wyrazami.

Uczestnicy (2):
Czytają (w podziale na poszcze-
gólne fragmenty) historię odkry-
cia poziomki przez Hiszpanów. 
(Jonathan Roberts „Powab jabł-
ka” str. 28).

Narrator:
Nie mamy pewności gdzie i kiedy 
dokładnie pojawiła się truskawka. 
Fragaria ananassa. Prawdopo-
dobnie było to we Francji, mniej 
więcej w połowie XVIII wieku.

Lektor:
Przypomina po angielsku tekst 
Szekspira– wypisany na tablicz-
ce.

Wykonawcy:
Powtarzają z pamięci fragment.

Narrator:
W każdym razie wystarczy jeśli 
zapamiętacie, że dwa amerykań-
skie gatunki tworzą krzyżówki i 
wydają Płodzie (Cuy) pełne życia 
(full of life) potomstwo. Owoce 
o przyzwoitych rozmiarach i za-
pachu.

Lektor:
W starym świecie – współczesna 
truskawka (po ang. contempo-
rary strawberry) – pojawiła się 
jako latorośl rodziców z Nowego 
świata. (po ang. the New World) 
– by potem tryumfalnie powrócić 
do kraju przodków na statkach 
emigrantów. 
Na zakończenie zajęć uczestnicy, 
oglądają krzewinki truskawek i 
poziomek – powtarzają podstawo-
we słówka z trzech lekcji poświę-
conych truskawce:
• truskawka - a strawberry
• krzew – a shrub
• liście – leaves
• owoce – fruit
• kolory – pink, red...
• kształt – oval, round, flat ...
• smaki – sweet, sour
• płodność – fertility
• rozmiar – size
• Stary Świat – the Old World
• Nowy Świat – the New World
a także fragment Szekspira „W 
ogrodzie twoim spostrzegłem 
przepiękne truskawki”
Ang.: I spotted beautiful straw-
berries in your garden.(tłumacze-
nie nieliterackie)
Reprodukcje obrazów
• L’OFFRANDE DU COEUR – Ar-
ras XV w.
• W.MORRIS – „ZŁODZIEJ PO-
ZIOMEK” 1883.
• van KESSEL STARSZY (1626-
-1679).
• E.DALTON SMITH – TRU-
SKAWKA ROSEBERRY - /SZTY-
CH,1830/

Temat:  „Rozkosz soczystości – truskawka” 
3 zajęcia x 1 godz., ang.: The Juicy Pleasure- strawberry
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No to co, że jest mroźna 
zima. Właśnie teraz mamy 
niepohamowaną ochotę na  
owoce wiosny. Aromatyczne i 
soczyste.  Może  zatem czas 
na wiosenny scenariusz za-
jęć z elementami  języka an-
gielskiego (jest to fragment 
naszego projektu „Winogro-
no”) . Można go zrealizować w 
całości lub zmodyfikować do 

Merry Christmas się skończyły
New Year’s Eve też przeleciało
Christmas lampki się świeciły
A lot jadło się i spało

I znów szkoły time się zaczął
Pomimo, że frost na dworze
Children smucą się i płaczą
„Jak to learn się w takim mrozie?”

Dwa weeks free będziecie mieli
Without żadnych trosk i żali
Bądzcie happy i weseli
Ale  first of all, wytrwali

potrzeb lekcji polskiego, przy-
rody lub angielskiego. Róbcie 
co chcecie! Smacznego!

odcinek II

Christmas tree już rozebrana
Christmas song już nie rozbrzmiewa
Tylko winter niezrównana
Biały snow nadal rozsiewa

„Don’t cry, dzieci”- mówię wam
Learning trudy wytrzymajcie
Good advice ja dla was mam
Wy na winter holidays czekajcie!

Dobrych grades wam wszystkim życzę
Byście peace w ferie zaznali
Pamiętajcie, że wasz teacher
Also ferie sobie chwali.

Happy winter holidays for all the students.
BARTŁOMIEJ RAKOWICZ 

UWAGA KONKURS!!!
Dla tłumaczy amatorów!
Kto pierwszy przyśle na adres redakcji – Gębiczyn 24, 

64-700 CZARNKÓW – wiersz z przetłumaczonymi na język 
polski wyrazami angielskimi, ten otrzyma nagrodę!

CIOTKA KLOTKA W ŚRODKU  NOCY...
rozmawia z wnukiem o sprawach ostatecznych.

Pięcioletni blond chłopczyk  
około drugiej w nocy, jak to 
ma w zwyczaju, budzi się i 
kategorycznie żąda trzymania 
za rękę. Ciotka Klotka nie 
otwierając oczu trzyma ciepłą 
łapkę wnuka w swojej szorst-
kiej od mrozu dłoni i czeka na 
powrót snu. Płocha nadzieja... 
Wnusio cieniutkim acz peł-
nym głosem zadaje pytanie: 
- Babciu, dlaczego TEN bóg 
TAK nas stworzył?

Ciotka Babcia szeroko 
otwiera oczy w ciemności i 
zdumiona pyta szeptem: - 
Czym Ty się tak martwisz , 
skarbie? Malec siada gwał-
townie na łóżku i zupełnie 
już rozbudzony wykrzykuje: 
- Babciu, no dlaczego wszyscy 
muszą umrzeć?!!

Tego już dla Ciotki Klotki  za 
wiele. Przykrywa dziecko, ca-
łuje w czółko i nieco łamiącym 
się głosem tłumaczy, żeby nie 

zawracał sobie głowy TAKIMI 
sprawami, przynajmniej na 
razie. – Teraz musisz się wy-
spać, potem dużo jeść, żebyś 
urósł duży i mógł się uczyć . 
- Nie będę nic jadł – przerywa 
pięciolatek – bo jak będę więk-
szy to będę bliżej śmierci, a 
poza tym, moim największym 
marzeniem jest, żebym nigdy 
nie pracował i koniec. 

Ciotka Klotka zapala lampę, 
patrzy na wnuka uważnie  i 
mówi z rozbawieniem pomie-
szanym z rozpaczą: - Przecież 
obiecywałeś, że dla  dziadków, 
rodziców i dla Twojej  przy-
szłej żony i dzieci zbudujesz 
wielki wspólny dom. Musisz 
na niego zarobić, a żeby zaro-
bić musisz pracować, a żeby 
pracować musisz być dorosły, 
a żeby... Mała rączka wysuwa 
się z dłoni nieszczęsnej Babci, 
która długo jeszcze nie może 
zasnąć, wsłuchując się w rów-
ny oddech małego filozofa.

Frost na dworze 
– wiersz  polsko-angielski


