


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

PIERRE LOUŸS

Piosenka (O mroku leśny…)
 .   

O mroku leśny, kędy¹ miała przy ść mo a kochanka — akoż² stąd poszła — mów! — Rozstanie, Pozyc a
społeczna, RozczarowanieRówniami… Równie senne, dokąd poszła mo a kochanka? Wybrzeżem.

Rzeko asna, która wiǳiałaś ą! Powieǳ, zali³ odeszła daleko? Rzuciła mnie dla drogi…
Drogo polna, zali ą wiǳisz eszcze? Zostawiła mnie dla gościńca.

Gościńcze biały, bity gościńcze grodny⁴! Wyzna , gǳieś zawiódł ą? — W złotą ulicę
miasta. — Ulico, czy dotykasz eszcze e bosych stóp? Weszła do królewskiego zamku.

O zamku! O świetności świata! Powróć mi ą! — Patrz! Ma kręgi złociste na piersiach,
kle noty kosztowne we włosach… sto pereł w podłuż bioder… dwie ręce wokół szyi…

Z piosenek Bilitis

¹kędy (daw.) — którędy; tu: gǳie. [przypis edytorski]
²jakoż — tu: ak, w aki sposób, którędy. [przypis edytorski]
³zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]
⁴grodny — tu: mie ski, prowaǳący do miasta. [przypis edytorski]

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.
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