


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

BOŻENA KEFF

Sen o znaczeniu snów
Obraz:

Pas fioletowego nieba podszyty resztką światła słonecznego, mięǳy końcem dnia
a początkiem nocy. Fiolet granatowie e, światło zupełnie gaśnie.

Głos (bez płci, bez właściwości):
— Ten obraz we śnie oznacza zbliża ącą się samotność.
Obraz:
Dolina ak przed tysiącami lat, zarośnięta wysokimi krzakami i trawami. Gǳie to?

Widać dym, ktoś rozpalił ognisko.
Głos (bez płci, bez właściwości):
— Ten obraz we śnie oznacza zatraconą pamięć.
Obraz:
Mo a przy aciółka K. sieǳi na krześle, milczy, w akiś męczący sposób nie mogę

uchwycić wyrazu e twarzy.
Głos ( — czekam, ale się nie pojawia — )

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
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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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