


 

 

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.
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nuta na ǳwony
cyganka ǳwon spódnicy
ǳwon cyganka smagły przegub
śniadolicy
rozkwit południowych brzegów

choinek ǳwony wzdłuż toru
o wagon bĳą ak puls

Drzewo

złotolicego wieczoru
wyglądam na rozłogach¹ pól

pagórki wonne pagórki ǳwonne
po widnokręgach lubią się włóczyć

Przyroda nieożywiona

przysta ą tu i tam pokłonem
leżącym wiolinowym kluczem²

dlaczego ǳwonem są te siwe oczy
w księżycu wypełzłe
dlaczego broczy
płomień bolesny
na baranków babioletnią wełnę

o ǳwony ǳwony ǳwon monotonny
wszęǳie esteś ǳwonie rzeczy i zdań

Dźwięk

dysonansem³ cienia natchniony
stań

bo cygankę ǳwon spódnicy w choinach
bo pagórki wieczorem śniade oczu siwy staw

Sen

sen w mieście przypomina
ale naprawdę czas uż wstać
płynąć po falach pracach goǳinach
wpław

¹rozłóg — tuta : rozległy obszar. [przypis edytorski]
²klucz wiolinowy, skrzypcowy (muz.) — znak na początku pięciolinii oznacza ący, że dźwięk G notowany est

na drugie linii od dołu. [przypis edytorski]
³dysonans (z łac.; muz.) — współbrzmienie dwóch dźwięków da ących wrażenie niezgodności; tuta przen.:

sprzeczność, rozbieżność. [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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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
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