Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

HENRI DE RÉGNIER

Nokturn
 .   
Pod wieczornym powiewem kwiecie bzów się prószy,
Osypu ąc pod stopy, ak wonna kaskada,
Chrzęstem płatków deptanych, żaląca się w głuszy…

Wieczór

Znużony estem w sercu i smutek mam w duszy.
Na strzechę siadła białych gołębi gromada,
Grucha ąc szlochem rzewnym pod zorzy odmętem…
A niekiedy z ich ǳiobków puch wyrwany spada.
Serce zawiewa śniegiem ta nych bólów zwada…
Na saǳawce fontanna szemrze cichym smętem,
Marszcząc uśpioną wodę w kręgi koncentryczne…
Dreszcz porusza nadbrzeżną wiklinę i miętę…
W sercu płaczą wspomnienia przyćmionym lamentem.
Iǳie noc, niosąc grozę i strachy paniczne:
Wiatr ucichł; ǳiki gołąb pierzchł w ciche pomroczy…
Fontanna szlocha swo e pacierze rytmiczne…
W noc idą za mną wielkie, rozwarte twe oczy. —

Tęsknota, Noc

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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