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wolnelektury.pl.
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Koncha, Perły i Słowik
Wieczór est ako flakon — kiedy się odmyka,
Wszystko chciałby odurzyć perfumą słowika.

GwiazdaSztukaMuzyka

Muszlę nieba otwiera ak morza odmęty,
A z muszli perły srebrne lecą w firmamenty¹.

Niebo

Noc e na nitkach wątłych leciutko kołysze,
Niby główkę słowiczą zasłuchaną w ciszę.

Aż wschód w palce różowe pocznie gwiazdy chwytać
I w konchę niebios perły bleǳiutkie zamykać.

¹firmamenty — sklepienie niebieskie, niebo. [przypis edytorski]
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
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Jak możesz pomóc?
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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