


 

 

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.

FRANCISZEK MIRANDOLA

Nokturn
( )

Wiosna zakwita ąca. — Lilia otwiera kielich biały.
Na szare ziemi błyszczące irysy pozakwitały.

Noc, Wiosna, Zima,
Pozory, Wiz a

Mienią się sino, ak gwiazdy wiatrem strącone na ziemię.
W białych promieniach księżyca
Parku starego ulica

Drzemie.

Trwożnie i tylko nocą wiosna otwiera kielichy
Kwiatów dotkniętych niemocą — słyszę e oddech cichy —
A drzewa drżą.
Woda, co stała się krą,
Srebrzy się teraz i ży e.

Och! tylko gdy ciemność nocy wszystkie połyski wypĳe
I na ǳiewiczą pustkę wypłynie księżyc biały,
Wtedy się tylko zda e, że kwiaty pozakwitały!
I wiz a ży e.

Bo w ǳień się eszcze w słońca promieni pęki chowa,
Jak w płowych włosów sploty chorego ǳiecka głowa,

Zima, Choroba, Obraz
świata

A kiedy otworzy czasem wypełzłe, blade oczy
I wzrokiem sennym, pianym¹, po ziemi krąg zatoczy,
Ziemia wygląda wtedy ak opuszczona gospoda.

Już nic nie widać, uż wiosna zamyka kielich biały
I z szare trawy błyszczące irysy pouciekały,
I tylko długimi pasami topole ścielą ziemię —
W białych promieniach księżyca,
Parku starego ulica

Drzemie.

¹piany a pjany (daw.) — ǳiś: pĳany. [przypis edytorski]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mirandola-nokturn/
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


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.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mirandola-nokturn/
Tekst opracowany na podstawie: Młoda Polska. Wybór poezy , oprac. Tadeusz Boy-Żeleński, wyd. drugie,
Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, Wrocław .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów Łukasza Jachowicza.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Aneta Rawska, Emanuel Modrze ewski, Wo ciech Ko-
twica.
Okładka na podstawie: loumurphy, CC BY .
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.

  Nokturn 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mirandola-nokturn/
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/3658
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

