


 

 

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-
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GEORGES RODENBACH

Wmiasteczku…
 .   

W miasteczku, pod blaskiem porankowych zórz,
Które patrzą rzewną, siostrzaną źrenicą,

Dźwięk

Bĳe smętny ǳwon, bĳe swą tęsknicą,
Skroś¹ echowe fale rozśpiewanych głusz…
Bĳe smętny ǳwon i muzyka blada,
Jako rwany wiatrem rośnych tonów pęk
Prószy się na zręby strzelnych² wież i wnęk,
Z kościelne wieżycy girlandami spada…
Muzyka, co spada ak po kwiecie kwiat:
Z ogromnie daleka, z niegdyś, z pozaświecia,
Ro em tak bladego, liliowego kwiecia,
Jakby e zwiewała z martwe skroni lat.

¹skroś — przez, poprzez. [przypis edytorski]
²strzelny — ǳiś: strzelniczy. [przypis edytorski]

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
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Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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