


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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Wieczorem
Wieczorem było, wieczorem,
Gdy zorza gasła nad borem.

Przyroda nieożywiona,
Wieczór

ǲienny ulatniał się skwar,
Rosa nam spadła na głowy
I zmierzchem dymił się ar,

Jar kalinowy.

Z daleka iǳie, z daleka
Ten mrok, co kwiatów się zrzeka.

Gdy, płosząc ospałą woń,
Chłód powiał nad pola zżęte,
O mo ą zagrzałaś skroń

Dłonie zziębnięte.

Nie wolno patrzeć, nie wolno
Bez pieszczot w ciemność dokolną¹!

Miłość

Zbłąkanych w obszarach pól
Nie złączy żaden sen złoty,
Ni lęk, ni zgroza, ni ból,

Nic — prócz pieszczoty!

¹dokolny — zna du ący się dookoła. [przypis edytorski]
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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.
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Jak możesz pomóc?
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