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Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

HENRYK ZBIERZCHOWSKI


Przebuǳenie
Z asnych rozmodleń, cudownych ma aków,
Gǳie się uczucia roǳą niewymowne,
Kwiaty tak płoną, ak lampki cudowne
I senność spływa hen z nadgwiezdnych szlaków.
Gǳie dusza leży na wznak w nieme ciszy
Z zapatrzonemi ku górze oczyma,
Dłonie na gwiazdach rozciągnięte trzyma
I akieś ǳwonne, górne szmery słyszy…
Zimny wiew śmierci przebuǳił mię nagle,
Prysły tęczowe wizye i wiǳiadła,
Ciemność potworne rozpostarła żagle
I przycza ona z mrocznego ukrycia
Jakaś dłoń ciężka na piersi mi spadła…
O! ak się lękam twarde pięści życia…
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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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

