


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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Sorella la luna
E.P.

Niebywałość światła w te potężne nocy.
Która nie ma źródła.
Która nie male e.

Twarz księżyca pocięta kreskami gałęzi,
mozół mrówki, która nieustannie
iǳie do nieba.

Ponieważ mrówka est częścią procesu,
taniec starych sosen w te ciemne katedrze,
gǳie eden mrok łączy się z drugim.

Ponieważ liść est częścią procesu,
tylko żyć i umierać, żyć i umierać,
żyć i umierać powoli

ak gwiazda. Te robią wrażenie,
małe eksploz e wielkie duszy świata,
która nie ma źródła i rośnie.

Mamo, jaka duuuuża muzyka!
Na styku sezonów,
w czasie prze rzystym ak kryształek piasku,
czułość eży śpiących blisko tętna ziemi.

Wysoko w gałęziach szepty i wołanie.
Pierwsze płatki śniegu na policzkach ǳiecka,
kiedy biegniemy po prezent:

rozgwieżdżony listopad
nad Narwią.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fiedorczuk-sorella-la-luna
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fiedorczuk-sorella-la-luna
Tekst opracowany na podstawie: Julia Fiedorczuk, Tlen, Biuro Literackie, 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 autora. Dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Jan Sze ko, Paulina Choromańska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Mera Chhaya@Flickr, CC BY .
Wesprzyj Wolne Lektury!
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

  Sorella la luna 

http://artlibre.org/licence/lal/pl/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/fiedorczuk-sorella-la-luna
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/5764
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

