


 

 

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.

MARIA PAWLIKOWSKA JASNORZEWSKA

„Uskrzydlone słowa”
Jest w pewnym włoskim muzeum
ǲbanek z Ayki
W sto lat po zgonie Safony
Wizerunkiem e ozdobiony:
Safo, czarna, złocista, wiśniowa i płowa,
Spoczywa z książką na kolanach,
Które wyraźny tytuł: „Uskrzydlone słowa”,
A niże strofa,
Cienkim pęǳlem malowana:
„POWIETRZEM TYLKO JEST TO, CO TU PISZĘ,
POWIETRZEM, WIATREM, BŁĘKITEM I CISZĄ,
A JEDNAK RADUJE TYM PRÓŻNYM BŁĘKITEM
SERCA I PIERSI, POWIETRZA NIESYTE”.

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pawlikowska- asnorzewska-
uskrzydlone-slowa
Tekst opracowany na podstawie: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Poez e. , zebrała Matylda Wiśniewska,
przedmową opatrzył Adam Mauersberger, ”Czytelnik”, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Paweł Kozioł, Wo ciech Kotwica.
Publikac ę wsparli i wsparły: ZCh, sroczka, Nelka, Agnieszka, glnk, Karol.
Okładka na podstawie: Rock balancing #, Irene Grassi@Flickr, CC BY-SA .
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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