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HENRYK ZBIERZCHOWSKI


Las
Noc asna… gwiezdnem migotaniem gwarna
I przesycona utrzni światłem białem.
Las swo em cielskiem szarem, skamieniałem
Wrósł w blade niebo, niby chmura czarna.

Wtem drgnęły drzewa ǳiwną zd ęte trwogą‥
Wiatr, co w gałęziach nieruchomie zwisał,
Wstrząsł się, rozbuǳił, rozgrał, rozkołysał
I zaczął szumieć posępnie, złowrogo.

He ! ak konary tłuką się i skrzypią,
Jak szemrze liści rozszalałe morze,
Jakieś się licho rozhukało w borze,
A liście z wiatrem sypią się i sypią…

I znowu cicho… przebuǳone burzą
Ta emną… gwiazdy złote oczy mrużą.

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
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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.
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e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
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