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„Babie lato” 

Jesień, pźna jesień. adko zdaają się ciepleje dni.  Lecą nitki 

babiego lata, widzisz? Dłgie i krtkie, ale jednako lekkie, delikatne, 

błyszczące, cienitkie, cienisieńkie.  Lecą pez Polskę jak nty 

ymn Łodzi, słyszysz? „ pąśniczki siedzą, jak anioł dzieweczki.” 

Lecą kre jak mszelka, błyszczące jak łza rosy na trawie. Dobiegły 

w wyścig swym powolnym do Teatr Wielkiego, pomieszały się  

z ntkami  „alki”  Moniszki – „szmią jodły na gr szczycie”. 

Babie lato snje się leniwie piękną licą Piotrkowską, owinęło się  

na szyi poety Twima. Powiał wietyk, porwał nici pąśnicze, 

zawidł daleko od szosy - jak w filmie. Te wile lotne, te niteczki 

bajkowe, były t j dawniej. One wiedzą, co jest między stami  

a begiem par, bywały w stepie szerokim z panem 

Wołodyjowskim.  

Z niejednym losem się splotły niteczki, jakby włoski elfikw maleńki. 

Łdź - ziemia obiecana fabrykantw. „Pędź się pędź weciono” 

śpiewały kobiety py krosnach manfaktry i pędły nici jedwabne, 

cienisieńkie, lecine. Lecą niteczki jak iskierki nieme za dnia  
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w blask jesiennego słońca, nocą w srebystej poświacie księyca.  

W magiczny wieczr przy skącym się od gwiazd niebie, lecąc 

zaaczyły niteczki o szczyty zamk w Tmie niedaleko Łęczycy.  

Na me zawayły ślady pazrw diabła Borty  

i zadrały, choć wieyć w to trdno. Babie lato pamięta krla 

Kazimiea Wielkiego peadzającego się tymi korytaami 

zamkowymi. Płyną nici kolorowe pane coraz silniejszymi 

podmami pźnojesiennego wiatr. Porozrywał niedobry wiatr nici 

cienitkie i kada z nich zaczęła yć swoim yciem, poznając inną 

istorię. Jedne w zamku w Oporowie podziwiały rezydencję rycerską, 

inne zwiedzały Mikrokosmos w jeździe. Inne wiatr pygnał  

do Bełatowa, gdzie wśrd kłębw dymw aotycznie wirjących, 

opadły na dno wyrobiska po wydobyci węgla brnatnego, widzianego 

nawet z kosmos. Po co te nici słodkobmiące, jak koncert kropli rosy 

na pajęczynie, pędzą z wiatrem? Czego szkają na Szlaku Jry 

Wielńskiej? Jedna, delikatnieja od inny, z ciekawości, co to miłość, 

ciekła do Walewic. Mayła, by poznać istorię miłości Bonapartego 

do polskiej szlacianki Marii Walewskiej. Wiedziona tęsknotą  

za nierealnym, jak ona sama czciem odnalazła perłę wojewdztwa 

łdzkiego – Park Sentymentalny w Arkadii, dwr w Oarowie,  

w Sokolnika i Tbądzinie. Inne nici zawirowały cięko wśrd 

biały śnieynek Szlakiem Młynw nad Grabią, bawiły się  

w owanego w skydła wiatrakw w Kocilewie i kręciły się w ni 



 
 

 

jak we wecionie. Słyszysz? „Kręć się kręć weciono, wić się tobie 

wić”. Zasnęły cio na zimę, opadłszy na ziemię pokrytą śnienym 

pem. Zbdzi je wiosną radosny świergot skowronkw w pol. 

Porwą je skydła bocianie do Piątk, ktry słynął z targw koni 

pamiętniony pez Sienkiewicza w „Potopie”. Na skydełka 

jaskłczy garnitrw polecą niteczki dalej i wyej. Spłyną  

z wiosennym deszczem na Wielń, gdzie pierwego weśnia tysiąc 

dziewięćset tydziestego dziewiątego roku spadły pierwe niemieckie 

bomby. Tam jeszcze słyać i złowieszczy świst! ciekając wkręcą się 

niteczki w śmigło pamiątkowego samolot PZL „Lot” w Dłtwk. 

Ciękie od bolesny łez polecą niteczki dalej, do zamk w Rawie 

Mazowieckiej. Na pchu letni mrek dopłyną niteczki na święto 

Zalewajki i święto Trskawki w Bczku. W Łowicz liczkami 

skąpanymi w ae słońca pycpną na moment na palma 

niesiony przez łowiczan w procesji Boego Ciała. Na ramieniu tęczy 

ześlizgną się brylantowe niteczki do Łęczycy. Skąpane w k 

końskich kopyt i pyle międzynarodowego kyk, w armide  

i aosie wezmą dział w rekonstrkcji walk rycerski. Zawita babie 

lato do Ktna – miasta r, skszone wonią dszną, a mdlącą,  

a take kolorem rowym, łtym i erbacianym. Słońce znw 

coraz cieplej zaświeci, nowe nici upędą pądki, nowe w świat poleci. 

Czas, by nowe ycie,  świee jak zapa bz po by,  

na skydła motyli rozeszło się wonią pecdną. Moe zwiedzą 



 
 

 

Niebieskie Źrdła w Tomaszowie Mazowieckim lb parowozownię  

w Skierniewica? Termy w niejowie? Moe spoczną py szczątka 

zapomniany na pola ziemi piotrkowskiej? A moe rozbłysną 

blaskiem brylantw i diamentw w świetle laserowego festiwal  

w Łodzi? „Pędź się pędź weciono, wić się tobie wić …”. 
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Ó– różowe od dziś będzie,  
granatowe rz – wszędzie,  
ż- zielone niezawodnie,  

h – brązowe, bardzo modnie,  
sz - wyjątki - czerwone,  

u i ch – czarnym posmolone 
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