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Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

JERZY LIEBERT


Początek jesieni
Jabłka na drzewach tańczą.
Szum wznosi się i odchoǳi.

WiatrJesień, Melancholia, Natura

Słońce nagle przygrze e,
Wiatr się zerwie — ochłoǳi.

Uśmiecham się. W uśmiechu
Jest cała prawda smutku.

Uśmiech, ŁzySmutek

Ale nikt, nikt nie wiǳi,
Jak płaczę po cichutku.

I tylko popętane,
Na wielkich łąkach konie,

KońZwierzęta, Przestrzeń

Też troskę ma ą w oczach
I liżą mo e dłonie.

Przestrzenie, o przestrzenie!
Jesieni niepo ęta —
Owoce i obłoki,
Samotność i zwierzęta.

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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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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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