


 

 

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.

JERZY LIEBERT
 

Gołębie w kościele Św. Aleksandra
Gdy słońce w górę biegnie ak złota wiewiórka,
Potrząsa ąc ogonem puszystym w przestrachu,

SłońceBezpieczeństwo, Świątynia,
Lato

Dwa gołębie, w ǳień letni na kościelnym dachu
Przed upałem i kurzem kry ą białe piórka.

Ptak

Tuta w cieniu bezpieczne grucha ą nad miastem,
Jak dobrze est i chłodno pod stopą anioła,
A gdy słońce znów przy ǳie i wszęǳie est asno,
Jak para oblubieńców płyną do kościoła.

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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