


 

 

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.

ANDRZEJ TRZEBIŃSKI

Ta chwila
W oślepia ących zygzakach gałęzi stoi powietrza niebo
każda z błyskawic złotych zbro na w owocu grom.
W chłoǳie traw
wypalonych przez słońce w rǳy plamy
szukam owocu żywota two ego
owocu ący.

Niebo w sieciach, w sieciach zygzaków — —
Czy aś dłoń, ale wiem: nie two a…
Nie ułowisz słońca przelotnego,
ni żadnego z przelotnych ptaków:
zgubi się w dali na niższe ostatni żurawi klucz Ta emnica
i nie otworzysz nim nigdy
zagadki
pozostawania.

Wiatr błyskawice drzew podda eroz i, rozwie e.
Ta chwila zmieni się w drobne — w drobne listeczki. Śmiech
A ty — — wobec zagadki zostania
ma ący tylko przelotność uśmiechu — —
przelotnie się roześmie esz…

Pozostaniemy.
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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.

   Ta chwila 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/trzebinski-ta-chwila
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/5958
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

