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(Lśniąco w luny się kołyszę…)
 .  
Lśniąco w luny się kołyszę
noc przepełnia ącym blasku,
ako smuga widna spływam
w różowawym gwiazd pobrzasku.
Przestwór cały, wszystkie głębie
krew pobladła ma przepływa,
rozpleniona nad światami
leży dusza mo a żywa.
Tak się po ę i tak pĳę
byt wszelaki, złudę wszelką,
z ple ad zielonkawe czaszy
cierpką sączę się kropelką.
Wszystek¹ byt na dno me spływa,
sam przemieniam się w płynienie²,
rozpleniony i pieniący,
pełen pustki, ak przestrzenie.
W świetle sunę księżycowym,
pĳę, spływam w zimnym dreszczu,
tchniesz wargami, dech pochwycisz
ulewnego z srebra deszczu.

¹wszystek (przest.) — wszelki, cały. [przypis edytorski]
²płynienie — płynność, przepływanie. [przypis edytorski]

Księżyc, Noc, Wiz a

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.
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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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