Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

JERZY LIEBERT
 

Apostrofa¹
Tam, gǳie niebo półkręgiem płaszcz na ziemię zsuwa
Jak powiekę różową od łez,
Ranek pąsy² na chmurach leciutkich nakłuwa,
W twarze błękit nam ciska ak bez.
Blade palce na ustach Twych błyszczą ak wino,
W pocałunku powietrznym drży dłoń,
Bądź zdrowa, miła mo a, nim z gwiazdami spłyną
Łzy gorące, ak świt, na Twą skroń.

Pocałunek

Na twarde, męskie serce składasz ǳisia ręce
Jak wianuszek z konwalii i róż,
Pewnie sze to i trwalsze nad piersi młoǳieńcze,
Pełne szaleństw, błękitu i burz.

Cnota

Gdy ǳień wze ǳie nad nami niby turkus cenny,
Niebo spłynie na ziemię ak śpiew,
Zna ǳiesz chłód na mych ustach, w oczach połysk senny,
W sercu żąǳe uśpione i gniew.

Pożądanie

Tylko ǳiś eszcze z rymów prostych i wytartych,
W nasze mowy potokach ak głaz,
Ten wiersz ak miłość gorzki, ak miłość uparty
Przy mĳ miła ostatni raz.

Rozstanie, Miłość, Poez a

¹apostrofa — ﬁgura retoryczna polega ąca na bezpośrednim zwróceniu się do ﬁkcy nego lub realnego adresata. [przypis edytorski]
²pąsy — tu: rumieńce. [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/druga-o czyzna-apostrofa
Tekst opracowany na podstawie: Jerzy Liebert, Druga o czyzna, wyd. Wacław Czarski i S-ka, Warszawa .
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. Utwór powstał w ramach ”Planu
współpracy z Polonią i Polakami za granicą w  roku” realizowanego za pośrednictwem MSZ w roku .
Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informac i, w tym informac i
o stosowane licenc i, o posiadaczach praw oraz o ”Planie współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 
r.”.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aneta Rawska, Katarzyna Dug, Marta Nieǳiałkowska, Paulina Choromańska, Weronika Trzeciak.
Okładka na podstawie: funca, CC BY .
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
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Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

  Apostrofa



