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DETLEV VON LILIENCRON

Marcowy ǳień
 .  
Cień obłoków nad polami żenie¹,
Mgławych lasów modre z dali cienie.

Wiosna, Natura

Wrzask wysoko z powietrza, na łęgi
Powraca ą żurawie z włóczęgi.
Już askółki w ciżbie² świergotliwe
Podlatu ą na szemrzące niwy³.
W dal trzepocą się, ǳiewko wesoła,
Wstęgi. Szczęścia nikt nie przywoła.
Szczęście krótkie spłynęło ak chmury,
Poza wody szkliste, za góry.

¹ e ie (daw.) — gna. [przypis edytorski]
²ci a — tłum, gromada. [przypis edytorski]
³ iwa — pole. [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
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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e r y o e e ry
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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