


 

 

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.

BOLESŁAW LEŚMIAN
 

W lesie
Tyle w gęstwinie cisz błąǳi i tyle
Słonecznie ących mięǳy pniami czasów,

SielankaMotylLas

Że nasilone barwami motyle
Lecą w znó przyszły — przeczuwanych lasów.

Wierzchami sosen — szum choǳi wysoki
I — przemĳa ąc — pozostawia drzewa.

Drzewo, Wiatr

Dość mi pomyśleć — wśnionemu w obłoki —
O akimś ptaku, by stwierǳić, że śpiewa…

W drgawym¹ powietrzu coraz złotowłosie
Od snów, co niosą w blask — zmarłe pustkowie, —
A a pamiętam, że pod lasem — w rowie
Purpurowie e drobny mak — samosie .

Kwiaty

I właśnie, sycąc cienistą snu zmrużkę
Wspomnianą nagle z lat dawnych doliną,

Chleb, Słońce

Spożywam chleba wonnego całuszkę²
Razem ze słońca na nie odrobiną…

¹drgawy (neol.) — drga ący a. skłonny do drgania. [przypis edytorski]
²całuszka (reg.) — kromka z końca chleba, przylepka. [przypis edytorski]
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