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Na fujarce
Komużeś ty potrzebne,
Nieróbstwo mo e śpiewne,
Słówka, zda się, konieczne —
Zbyteczne wy, zbyteczne.

Poez a, Dźwięk

Liryczne, ptasie nutki,
Po których wtór króciutki,
Rzucane po kry omu —
Każdemu i nikomu.

Muzyka, Ptak

Niewiele ich, niewiele,
Ale są czyste trele,
Niezbędne, wiem, konieczne —
Światu nieużyteczne.
W drewienko liche dmucham,
Z rozpaczą nutek słucham…
Namawiam świat daremnie —
Obywa się beze mnie.

Poeta, Rozczarowanie

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.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kolysanka- odlowa-na-fu arce
Tekst opracowany na podstawie: Jerzy Liebert, Kołysanka odłowa, wyd. J. Mortkowicza, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Śląską z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BŚ. Utwór powstał w ramach ”Planu
współpracy z Polonią i Polakami za granicą w  roku” realizowanego za pośrednictwem MSZ w roku .
Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informac i, w tym informac i
o stosowane licenc i, o posiadaczach praw oraz o ”Planie współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 
r.”.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Katarzyna Dug, Paulina Choromańska, Weronika Trzeciak.
Okładka na podstawie: Andrea Rose, CC BY .
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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.
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