


 

 

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-
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Po deszczu
Deszcz, słońcem zaskoczony — poszperał u płotu
I zdrobniał — i, łzawie ąc, w bezkres się oddala.

Deszcz

Niebo w kałuż błyszczydłach — obłoki utrwala,
Jakby ktoś wodę biało opierzył do lotu.

Obłok
Natura

W pa ęczynie, rozpięte na liściach paproci,
Z mroku w blask się rozhuśtał znikliwy z aw tęczy.
Czasem coś, czego nie ma, pod wiatr się zazłoci,
By dorzucić swe złoto do pszczoły, co brzęczy…

Na bylicy¹ się dłużą dżdżu płynne kolczyki,
A cienie, gdy z gęstwiny wybiega ą boso,
Idą — w żal i z powrotem, ak te pacholczyki²,
Co w piosence — w takt śmierci Magdalenkę niosą…

A o te Magdalenki śpiewanym pogrzebie
Aniołowie wspominać lubią na błękicie, —

Anioł, Niebo, Motyl

I gdy znuży ich mgliste z wiecznością współżycie, —
Młoǳą skrzydła na deszczu, co wilży sny w niebie.

Łagoǳąc nieśmiertelność tych skrzydeł podmuchem, —
To — ro no³, to — w rozsypce na mnie sze gromady —
Krążą w słońcu nabytym od motyli ruchem,
Jak puszyste — o czar swó dba ące owady.

¹bylica — roślina zielna a. krzew. [przypis redakcy ny]
²pacholczyk — zdrob. od pachołek; daw. chłopiec, służący. [przypis redakcy ny]
³rojno — licznie, całym ro em. [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
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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