


 

 

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.
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paysage nocturne
 .  

la nuit coupe ronde
qui dans la laine bleue du calme s’enlise

Noc

vilno ville église
dort blanche colombe

eǌambant la ruelle cette arcade
maison serrant la main d’une autre
c’est figée soudain

le reverbére leur blafarde
se panche sur la pave clignote
et le vent fait vibre le ardin Wiatr

la vilia s’allonge
gronde contre la berge
lithuanie pays des forêts vierges
qu’il fait bon
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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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