


 

 

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.

KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Melodia mgieł nocnych
(    )

Cicho, cicho, nie budźmy śpiące wody w kotlinie,
Lekko z wiatrem pląsa my po przestworów głębinie…

Przyroda nieożywiona

Okręca my się wstęgą naokoło księżyca,
Co nam ciała przezrocze¹ tęczą blasków nasyca,
I wchłania my potoków szmer, co toną w eziorze,
I limb² szumy powiewne i w smrekowym³ szept borze,
Pĳmy kwiatów woń rzeźwą⁴, co na zboczach gór kwitną,
Dźwięczne, barwne i wonne, w głąb wzlatu my błękitną.
Cicho, cicho, nie budźmy śpiące wody w kotlinie,
Lekko z wiatrem pląsa my po przestworów głębinie…
Oto gwiazdę, co spada, lećmy chwycić w ramiona,
Lećmy, lećmy ą żegnać, zanim spadnie i skona,
Puchem z mlecza się bawmy i ćmy błoną przezroczą,
I sów pierzem puszystym, co w powietrzu krąg toczą,
Nietoperza ściga my, co po cichu tak leci,
Jak my same, i w nikłe oplata my go sieci,
Z szczytu na szczyt przerzućmy się ak mosty wiszące,
Gwiazd promienie przybĳą do skał mostów tych końce,
A wiatr na nich na chwilę uciszony odpocznie,
Nim e zerwie i w pląsy znów pogoni nas skocznie…

¹przezroczy — ǳiś popr.: przezroczysty. [przypis edytorski]
²limba — drzewo iglaste podobne do sosny, występu ące w górach. [przypis edytorski]
³smrekowy (reg.) — świerkowy. [przypis edytorski]
⁴rzeźwy — świeży. [przypis edytorski]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/melodia-mgiel-nocnych
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/melodia-mgiel-nocnych
Tekst opracowany na podstawie: Kazimierz Przerwa-Tetma er, Wybór poez i, nakł. Gebethnera i Wolffa, War-
szawa-Kraków 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Śląską z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BŚ.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Marta Nieǳiałkowska, Paweł Kozioł.

Okładka na podstawie: Pe zaż górski, Ślewiński, Władysław (-), domena publiczna
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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