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KRYSTYNA KRAHELSKA

Wiosna zawieǳionych
Tak czekaliśmy ciebie w tym roku, zimna wiosno,

sucha, wietrzna wiosno!
Wiosna, Smutek, Grób

A gorzkie ziele tylko wrześniowe mogiły zarosło
I skowrończa piosenka nie dźwięczała ak sama radość,
Nawet drzewa nie kwitną — wymarzły po rozłogach,
po mieǳach,
po sadach.
Nawet ziemia zakrzepła w sobie. Umiera ą rośliny na spiece. Serce
I czymże się ma sycić, czym poić, puste

źródło — smutne serce człowiecze?
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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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