


 

 

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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je le sois
la ournée d’autre passe
des années passent
non sans peine
les mains du poete brûlent d’amour
couronne tu reste tou ours
lointaine

tu ne tombes pas sur le ont
mais au lieu de toi les gouttes de l’orage
dans les ardins du feu
les éclats que le tonnere présage

’attendrai encore
et puis
e m’abattrai comme tousmort
un our la gloire de son or sombre
inondera la tombe
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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.
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Jak możesz pomóc?
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Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

  Je le sois 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nuta-czlowiecza-je-le-sois
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/3973
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

