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HENRYK ZBIERZCHOWSKI


(I przyszła szara, wieczorna goǳi-
na…)
I przyszła szara, wieczorna goǳina,
Wszystko w naturze zcichło w edne chwili…
Zanim się księżyc z poza wzgórz wychyli,
Zasuwa ugor akaś martwość sina.

Wiatr zmarszczył lekko sennych wód powierzchnię
I mięǳy trawy ułożył się na dnie…
Czasem się promień na wód tafle kładnie,
Rozświetli głębie i bez śladu pierzchnie.

Za chwilę światła rozbłysną w te ciszy
I noc zapali złotych gwiazd miriady…
Tak cicho… zwolna zasypia ą kwiaty…

Zda się, że teraz luǳki duch usłyszy,
Jak w sinych chmurach ǳień przekwita blady
I ak się roǳą akieś złote światy.
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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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e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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