


 

 

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.

RUDOLF G. BINDING

Sen
 .  

Oto usypiasz poza wielkimi wrotami świata,
Wędru ąc po twym edynym, po ra u twoim pradawnym,

Sen, Arkadia, Zaświaty

Na srebrnych przysta esz łąkach, gǳie łanie trawę szczypią,
Mięǳy lwami koczu ąc, na błękitnych pustyniach.

Jednorożec zǳiwiony z kniei z bliska podchoǳi,
Zaczarowane łabęǳie skrzydłem spoko nym wie ą.
Obok sfinksów zasiadłeś, zadumany ak one,
Kostki zanurzasz w rucza u na skra u wszechrzeczy.

Słodkie pęta oddechu, one edną wstrzymu ą
Od śmierci leciutko ciebie. — Gdyby się zdarły,

Śmierć

Już byś nie wrócił nigdy. Jakże ciebie powstrzymać,
Iżbyś nie zbuǳił się błogo ku tamtemu brzegowi?

Saren ubić nie zdołam na twych srebrzystych polanach,
Sfinksów zepchnąć w ocean, ni odczarować łabęǳi.
Źrenicy ednorożca nie mogę odwrócić od ciebie,
Zdro u wszechrzeczy u arzmić, co oplusku e ci stopy.

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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