


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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JÓZEF RUFFER

Jabłonie
Zakwitły w saǳie białe, zakwitły różane abłonie.
Białe, puszyste kwiaty i sypkie różane kwiaty

Rośliny, Natura,
Przemiana, Przemĳanie

Ku słońcu się otwiera ą: abłoni sen bogaty…
I woń przez sad się przelewa i sad w naǳie ach tonie…

A oto Śmierć się przycza a w każdego drzewa koronie…
Zawistna, drapieżnopalca, czeka posępne obiaty¹.

Śmierć, Kwiaty

O kwiaty ślepe — w krąg smutek oblata was ciężkoskrzydlaty…
O kwiaty głuche — w krąg cisza wieść kruczą kracze o zgonie…

Jabłonie! kwitnące abłonie! — pochmurne me słowo, zaiste —
Lecz muszęci², bowiem wiǳę, a nie masz we mnie przewiny,
Ino są smutki głębokie, na dnie się wĳące, wieczyste…

— A ednak, kwitnące abłonie, soczyste się buǳą w nas Moce
Wyniosłe dumy i wsta ą ze smutków pomroczne głębiny:
Jabłonie! he , serca do góry! w esieni z nas będą owoce!…

¹obiata — ofiara składana bogom z płodów rolnych lub zwierząt. [przypis edytorski]
²muszęci — konstrukc a z partykułą wzmacnia ącą -ci. [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
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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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