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Westchnienie
Deszczu srebrne gałązki rosną
ak gotyckich krużganków motyl,
ptaki ǳwonki zielone niosą
na prze rzystych wstążeczkach lotu.
Jeden uśmiech ǳiecinnych lądów
błękitnie szy mi est niż woda,
bo mnie żłobi niedobra mądrość,
bo się kończy nieżywa młodość.
Kurant eszcze z pnące się wieży,
wzgórz zielonych falu e dywan
i pozna ę miasto w obłokach,
nie wiem tylko, ak się nazywa.
Z tych wysokich przelotów we śnie
luǳie mali byli ak kwiaty.
Przebuǳone o śmierć za wcześnie,
o, rzeźbione w kolorach światy!
Norymbergi, o Awiniony,
rączką ǳiecka rzeźbione w ciszy,
eszcze sobie szum wasz przypomnę,
bo za rok uż go nie usłyszę.
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Przemĳanie

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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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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