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ZǱISŁAW DĘBICKI

W lesie
Jak mi est dobrze… Pod pniem stare sosny
Na płaszczu leżę, na posłaniu z mchów,
I słucham ciche piosenki miłosne
I słucham szeptu słodkich twoich słów!
O, takim głosem kochania i wiosny
Mów ty mi ciągle, nie milknĳ, a mów!…

Sielanka

Dąb rozłożysty szumi pieśń wiekową,
Czarne ałowce gra ą sosnom wtór…
Słyszysz, ak płynie nam pieśń ponad głową?
To brzmi potężny stare kniei chór —
Przyrody wielką, ta emniczą mową
Rozhowor¹ z nami zaczął senny bór…

Natura

Przytul się do mnie… zamknĳ asne oczy
I cała zamień się w subtelny słuch…
Z brzozy płaczące zielonych warkoczy.
Wnet ku nam wy ǳie leśnych polan duch,
I szereg faunów² zielonych wyskoczy
I z drzew kwiecisty strząśnie na nas puch…

Miłość

I zapomnimy, że est akieś życie,
Które ak morze rozhukane grzmi,
Że burze łamią każdy kwiat w rozkwicie,
Wszystkie niwecząc ułudy i sny,
I bęǳiem marzyć, aż o bladym świcie
Zbuǳą nas chłodne srebrne rosy łzy…
Tak mi est dobrze… Pieśń, co się kołysze
Pośród gałęzi tych cienistych drzew,
W duszy me w słodką układa się ciszę,
Jak burz, co przeszły, kona ący wiew,
A ciebie tulę w ramionach i słyszę
W tętnicach twoich pulsu ącą krew…

¹
(z ukr.) — rozmowa. [przypis edytorski]
(mit. rzym.) — bożek płodności, przedstawiany ako brodaty mężczyzna z koźlimi kopytami i rogami.
²
[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.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/debicki-w-lesie/
Tekst opracowany na podstawie: Młoda Polska. Wybór poezy , oprac. Tadeusz Boy-Żeleński, wyd. drugie,
Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, Wrocław .
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 z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów Łukasza Jachowicza.
Doﬁnansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Aneta Rawska, Emanuel Modrze ewski, Emilia Radlak,
Tadeusz Boy-Żeleński.
Okładka na podstawie: Rennett Stowe, CC BY .
Wes
Wl e e
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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