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Ty pierwej mgły dosięgasz…
Ty pierwe ¹ mgły dosięgasz, a za tobą w ślady
Zdążam, by się w tym samym zaprzepaścić lesie,
I, tropiąc two ą bladość, sam się sta ę blady,
I, zdybawszy² twó bezkres, sam ginę w bezkresie.

A potem wzieram w oczy, by zgadnąć, czy dość ci
Omdlenia, co się nogom uǳiela, ak szczęście,

Szczęście

I twe dłonie, ak w pąki, mnę w zdrobniałe pięście,
By się w nich docałować twych chrząstek i kości.

Pocałunek

A one wypukle ą na dłoni przegubie,
Niby pestki owoców, zróżowionych zno em,
I nieśmiałym do ust mych garną się wyro em³,
Zata one w swe ciepłe od pieszczot sieǳibie.

Ich dotyk buǳi wzruszeń zaniedbanych krocie,
A ty, tuląc e w warg mych rozrzewnioną ciszę, Sen
ǲiecinnie esz w uścisku, male esz w pieszczocie,
Chwila — a uż cię do snu z lat dawnych kołyszę.

¹pierwej — na pierw. [przypis edytorski]
²zdybać — schwytać, przyłapać. [przypis edytorski]
³wyrój — biol. wylęg owadów; masowa migrac a młodych osobnikow w celu założenia nowego gniazda.
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http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/laka-w-malinowym-chrosniaku-ty-pierwiej-mgly-dosiegasz
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


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.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/laka-w-malinowym-chrosniaku-ty-pierwie -mgly-dosiegasz
Tekst opracowany na podstawie: Bolesław Leśmian, Łąka, wyd. J. Mortkowicz, Warszawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Marta Nieǳiałkowska, Martyna Sawicka, Paulina Choromańska, Paweł
Kozioł.
Okładka na podstawie: martinak@Flickr, CC BY .
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.

    Ty pierwiej mgły dosięgasz 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/laka-w-malinowym-chrosniaku-ty-pierwiej-mgly-dosiegasz
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/1836
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

