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ZUZANNA GINCZANKA
 

Defraudacja
O rublowe, talarowe, o brzęczące dni,
czerwońcami¹ ǳwonił czerwiec,

Bogactwo

potrząsiście ǳwonił trzosem,
północami
ak reszkami
księżycowy połysk lśnił,
południami
ak orłami
słońce biło w oczy kłosom —

— a a sama, a a słaba
wśród ro eń
zapomniałam, że te dni są
twoje.

 lipca 

¹czerwoniec — czerwony złoty: nazwa złotego pieniąǳa o wartości zbliżone do dukata. [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.
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