


 

 

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.
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Wyszło z boru…
Wyszło z boru ślepawe, z esieniałe zmrocze,
Spłoǳone samo przez się w senne bezzadumie.
Nieoswo one z niebem patrzy w podobłoczne
I węszy świat, którego nie zna, nie rozumie.

Swym cielskiem kostropatym¹ kąpie się w kałuży,
Co nęci, ak ożywczych adów pełna misa,

Trucizna

Czołgliwymi mackami krew z kwiatów wysysa
I ciekliną² swych mętów po ziemi się smuży³.

Zwierzę, co trwać nie zdoła zbyt długo na świecie,
Bo wszystko wokół tchnieniem zatruwa i gasi,

Zwierzę

Lecz, gdy ty białą dłonią głaszczesz e po grzbiecie,
Ono, mrucząc, do stóp twych korzy się i łasi.

¹kostropaty — szorstki, obfity w nierówności. [przypis edytorski]
²cieklina (neol.) — coś, co cieknie. [przypis edytorski]
³smużyć się (neol.) — zostawiać za sobą smugę. [przypis edytorski]

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
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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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