


 

 

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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kompozycja
O gniadym zaranku
świerk w ptaszęcym wianku
pod zielenią grube niedźwieǳie
krystka nuci na hałdach
radość tupie po ganku
szosą a sam nie wiem co eǳie

na to srebrnie płowo
z malinowym błyskiem

Woda

promieniu ą płytkich wód pasma
wypadł bożyc¹ z byliny
a tratu e po wszystkim
w smugach asny pod słońce hasa

nieznany a śliczny
snami połowiczny
da nam swe obce hierarchie
mówi krystka
ciął ręką po strumieniu krynicznym
mokry pył tęczą wzbił nad e karkiem

akiż upał
grono chwil zno nych in quarto²
samolotu cień pomknął po mieǳy
cóż na szosie
tam eǳie nawet spo rzeć nie warto
lepie w książki po łaskę wieǳy

¹bożyc (starop.) — syn boży. [przypis edytorski]
²in quarto (z łac.) — czwarta część; format książki wielkości / arkusza (arkusz: ednostka miary tekstu;

może być arkusz autorski, drukarski, introligatorski). [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
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

  Kompozycja 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nuta-czlowiecza-kompozycja
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/3974
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

