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.

KAZIMIERA ZAWISTOWSKA

Jesienną nocą
O, przy dź ty do mnie — bom ǳiwnie samotna!
Noc się nade mną rozełkała słotna,
I ǳiwnie estem w te nocy samotna…

Jesień, Deszcz, Samotność,
Noc

Strugami deszczu mży mgielna szaruga.
Noc, pełna cieni, wystygła i długa,
Przeǳgonnych psalmów snu ąc hymn pokutny,
Łka w strunach deszczu w rytm niezmiernie smutny,
W mgłach odrętwiałych łka swó hymn pokutny.

Smutek, Śmierć, Płacz

I ak wid śmierci leci mi nad głową
Ta noc rozgrana ulewą deszczową…
Więc przy dź ty do mnie — przy dź w tę ciszę mroczną,
A oczy mo e przy tobie odpoczną,
Oczy zasnute mgieł oponą mroczną.
I wzlecę w asne oczu twoich głębie
Jako za światłem tęskniące gołębie.
I spĳę niebo z gwiazd złotymi ćwieki¹,
I przymknę p ane² rozkoszą powieki,
Wypiwszy niebo z gwiazd złotymi ćwieki.

¹złotymi ćwieki — ǳiś popr. N.lm: (…) ćwiekami; ćwiek: gwóźdź. [przypis edytorski]
²pjany (daw.) — ǳiś: pĳany. [przypis edytorski]

Kochanek, Oko

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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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 z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów Łukasza Jachowicza.
Doﬁnansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Agnieszka Żak, Aleksandra Sekuła, Aneta Rawska, Emanuel Modrze ewski,
Tadeusz Boy-Żeleński.
Okładka na podstawie: Oregon Department of Transportation, CC BY .
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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