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wolnelektury.pl.
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o świerszczach
paście się paście w chrzęście połonin¹
włóczęgi świerszcze śpiewacze

Góra, Przyroda nieożywiona

chmura za chmurą górą za górą
za górą goni
zwiastu e rzeczy podwó ny urok
tak nie inacze

deszcz w seledynach² drobno zacina
po niedalekim stoku

Deszcz

szopa zwalona zgniłe ma krokwie³
o słońce z malin oświeć ą okwieć
łuną dwoistych uroków

z tamtego deszczu eszcze w potoku
pianą przepływa sam szum
a cieniów szprychy za drzewami
wieczór nierychły
wiozą tu po ziół zamszu

maleństwa świerszcze chwila upalna
upalna ale ak ciało
wieźcie ą w śpiewie po gniewnym niebie
pieśń kto wie może czasem uwalnia
edyność a te tak mało

¹połonina — łąka położona powyże granicy lasów w Karpatach Wschodnich; w Polsce połoniny występu ą
w Bieszczadach, często są charakterystycznie położone na grzbietach górskich (np. na Połoninie Caryńskie ).
[przypis edytorski]

²seledyn, kolor seledynowy — kolor bladozielony. [przypis edytorski]
³krokiew— pochyła belka stanowiąca część konstrukc i nośne dachu. Wiele krokwi ustawionych równolegle

podtrzymywało ów dach. [przypis edytorski]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nic-wiecej-o-swierszczach
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
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