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HENRYK ZBIERZCHOWSKI


Wwagonie
Jeǳiemy — okna ǳwonią — światło lampy chwie ne
Tańczy po brudnych ścianach… mó towarzysz usnął
Tak cicho… Anioł smutku skrzydłami mię musnął,
Turkot kół roǳi arye długie, beznaǳie ne.

Pozamną akaś wizya niepewna i blada:
Uśmiechy, zwiędłe kwiaty, królewna tęskniąca…
Na szybach zamarzniętych usiadł sierp miesiąca,
Ró myśli powikłanych duszę mi opada.

I est ich coraz więce , nachoǳą mię tłumnie,
Zroǳone w drganiu światła, w kół miarowym gwarze,
A wszystkie ma ą cudne, wiǳiane gǳieś twarze…

Tylko zǳiwione oczy obraca ą ku mnie
I z kół melodyą długą, nudną, opętańczą,
W kącie na skra u ławki w żółtem świetle tańczą.

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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Okładka na podstawie: Dawn Ellner, CC BY .
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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