


 

 

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
 

Jeziora górskie
Pośród skał twardych, złomów z granitu,
W dolinach górskie eziora śpią,

WodaGóry

W spowitych sennie ciszą i mgłą
Śnieg się przegląda ze szczytu.

W oprawie mocne , w pierścieniu z głazów
Świecą ich sine, prze rzyste dna.
Potok nad nimi ak struna łka
Szmery miłosnych wyrazów.

ǲień wsta e z wolna, patrzy w zadumie.
Zanurza palce różowe w toń,

Lustro

Późnie ze wstydu podnosi dłoń,
Że pieścić lepie nie umie.
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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.
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