


 

 

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.
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wieczorem
mała mo a maleńka
chwie ą się żółte mlecze
w dolinę napływa gór cień Cień
cichy odwieczerz
broǳi w zmierzchowym nurcie

uż późno

mały mó ukochany
trudno z miłości się podnieść

Miłość, Rozstanie

a eszcze cięże od złych nowin
gdy patrzysz na mnie ciemnym nowiem
smutnie mi chłodnie
bo ę się

rozstać się musimy
ty z innym do ślubu eǳiesz Samotność
na srebrne noce złote dnie
mo a droga gǳie inǳie wieǳie
we mgle
tam gǳie na samotnie si

słyszę turkot karocy
niebo nazbyt się chmurzy
da rękę ukochany raz eszcze
o ciemne goǳiny pieszczot
co było nie może trwać dłuże
czas mi uż czas Pocałunek
cału ostatni raz
żegna

dobrzy luǳie
błogosławcie zdarzenia które przeszły
błogosławcie i te co przy dą
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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
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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.
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