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Lśnienie jesienne
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Pięknie kłamstwo olśniewa.
Poblask śmierci pokrewny.
Znużonym lotem nad drzewa
Dygoce motyl niepewny.
Sztylety światła błąǳące.
Srebrne więzy na wietrze.
Perły zamiera ące.
Obłudnie wonne powietrze.
Blakną i szumią purpury.
Blednie dywan złocisty.
Zwierzęta wklęte¹ w lazury.
Kra obraz uśpiony i czysty.
Gǳie blaskiem kryte, się mieni
Życie w mroczny swó kraniec,
Stąpamy, asno olśnieni,
Skąd ǳiwny wabi nas taniec.
Śmiertelną ﬂetnią wzywani,
Za szumem, co sny nam nawiewa,
Ku chleba słodyczy rozśmiani²,
Owoce strąca ąc z drzewa.

¹
²

— umieszczony za pomocą czarów. [przypis edytorski]
ś i n — ǳiś popr.: roześmiany. [przypis edytorski]
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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