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wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

BOLESŁAW LEŚMIAN


Taka cisza w ogroǳie…
Taka cisza w ogroǳie, że się e nie oprze
Żaden szelest, co chętnie ta e¹ w nie i ginie.

OgródCisza

Czerwieniata² wiewiórka skacze po sośninie,
Żółty motyl się chwie e na złotawym koprze.

Z własne woli, ze śpiewnym u celu łoskotem
Z abłoni na murawę spada abłko białe,

Jabłko

Łamiąc w droǳe kole no gałęzie spróchniałe,
Co w ślad za nim — spóźnione — opada ą potem.

Chwytasz owoc, zanurzasz w nim zęby na zwiady
I poda esz mym ustom z miłosnym pośpiechem,

Pokusa
Miłość

A a gryzę i chłonę twoich zębów ślady,
Zębów, które niezwłocznie odsłaniasz ze śmiechem.

¹tajać — topnieć. [przypis edytorski]
²czerwieniaty — czerwonawy. [przypis edytorski]
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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.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/laka-w-malinowym-chrosniaku-taka-cisza-w-ogrodzie
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/laka-w-malinowym-chrosniaku-taka-cisza-w-ogrodzie
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/1835
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

