


 

 

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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przedświt
pół globu wypływa spod nocnych gwiezdności
śpiący uż ręce unoszą a zasiani są gęsto ak sieć

Noc, Sen

przedświt schoǳi łagodnie ma moc uspokoić uprościć
lecz zginie gdy się w niebo wle e płonąca miedź
północ sączyła udrękę cóż z tego zabłysła woda
można choć konno uciec uciec wzdłuż niskich wierzb Koń
tu koń tu na wprost drogą pachnie esienna uroda
zaranna rosa liże po rękach liże ak zwierz

est wybawienie kupcy cieśle prorocy złoǳie e
patrzeć młodo
widnokrąg ugnie się niby rzemień
zanim rozdnie e strzemię

powietrze rwiesz to pęd to pęd u czoła wiatr i wiatr
u pięt promienie wierzb unosi wiatr i wiatrem koń

Wiatr

w czerwony pęd w niebieski pęd w zielony pęd
ha w wodospadach pagórków tętent lotne pogoni
na bliżsi nienawistni na koniach smolistych i ryǳych
chcesz czy nie chcesz zaliczonyś do nich
wiǳisz

w świtaniu pała ącym przewala się tłum eźdźców
a oddala ąc się rosną

Koniec świata

o klęsko
dno

zawrzały ednocześnie noc północ świt i wieczór
droga strumień wierzbiny burzą się wiru ą grzmią
a konie ak urasta ą gniotąc ogromem esień
w potwornych obłoków le u znikasz i ty i oni i wszystko

i nie wiadomo gǳie się
ozwała trąbka żołnierska
gra ąc opadłym z wierzb listkom

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nuta-czlowiecza-przedswit
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
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.
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