


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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STANISŁAW KORAB BRZOZOWSKI

Pod baldachimem drzew
Pod baldachimem drzew,
W blasków słonecznych sieci,

Cisza, SłońceSielanka, Zwątpienie,
Dusza, Kwiaty, Natura,
MelancholiaNa barwnym, miękkim kobiercu

Traw, ziół i kwieci:
Sen, cisza, uko enie —
(Czy w naszym sercu?)

Wiatru nadpłynął wiew,
Szemrzą zbuǳone liście,

Wiatr

Deszcz pyłów złocistych prószy,
Drżą kwiatów kiście:
Ruch, życie, upo enie —
(Czy w nasze duszy?)

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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