


 

 

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.

MARIA PAWLIKOWSKA JASNORZEWSKA

Gobelin
W gobelin modro-zielony, w gobelin żółty i siwy

da cie mi uciec, o luǳie!
Wkopać się w świat obcy światu, w wełniany ǳiw ponad ǳiwy,

po życia niesłodkim truǳie. —
Przeceǳić duszę przez wełnę, przeceǳić przez barwy pawie,

z trosk się oczyścić i łez —
we ść i odpocząć, i zasnąć, odpocząć z ustami w trawie

koloru vert Veronese¹. —
Nade mną liść się rozmnoży, liść się ku ziemi pokłoni

i kwiat się stłoczy w wiązanki —
wachlarzyk pstry zama aczy, wachlarzyk w me żółte dłoni

spoczywa ące kochanki. —

Na drzewie siąǳie gołąbek, spoko ny gołąbek z wełny,
w zaroślach eleń się zǳiwi —

brodaty pan stanie przy mnie, brodaty, miłości pełny,
pełnie szy niż luǳie żywi —

ten, który nigdy nie zmierzy potęgi ani słodyczy
mych ust, spłowiałych korali —

który miłości nie szepnie, nie wyśni i nie wykrzyczy,
i nigdy się nie oddali. —

W gobelin modro-zielony, w gobelin żółty i siwy
da cie mi uciec, o luǳie —

wkopać się w świat obcy światu, w wełniany ǳiw ponad ǳiwy,
po życia niesłodkim truǳie. —

¹vert Veronese (.) — zieleń Veronese’a. [przypis edytorski]
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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/pawlikowska- asnorzewska-gobelin
Tekst opracowany na podstawie: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Poez e. , zebrała Matylda Wiśniewska,
przedmową opatrzył Adam Mauersberger, ”Czytelnik”, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Paulina Stefańska, Paweł Kozioł.
Publikac ę wsparli i wsparły: ZCh, sroczka, Nelka, Agnieszka, glnk, Karol.
Okładka na podstawie: colors of saudi arabia, edward musiak@Flickr, CC BY-SA .
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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