


 

 

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.

BOLESŁAW LEŚMIAN
  

Co w mgłach czyni żagiel na głębi-
nie?…
Co w mgłach czyni żagiel na głębinie?

Nic, prócz tego, że żeglu e.
Morze

A co wiosna w zielone dolinie?
Nic, prócz tego, że wiosnu e¹.

Wiosna

Czym są rany, co pierś tobie krwawią?
To amulet² koralowy³.

Ciało, Łzy, Cierpienie

A czym łzy, co gardło two e dławią?
To różaniec bursztynowy.

Czym ty byłeś o słońca zachoǳie?
Byłem duchem, byłem ciałem.

Miłość tragiczna

Czemuś zabił ǳiewczynę w ogroǳie?
Nie zabiłem, lecz kochałem.

Śmierć

¹wiosnować (neol.) — przyczyniać się do charakterystycznych dla wiosny zmian w przyroǳie. [przypis edy-
torski]

²amulet — przedmiot, któremu przypisu e się magiczną moc. [przypis edytorski]
³koralowy — wykonany z koralu, t . z wapiennych szkieletów koralowców, czyli zwierząt morskich tworzą-

cych ra. [przypis edytorski]
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materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
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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.
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e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
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