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WŁADYSŁAW BUKOWIŃSKI

Przy księżycu
Już lazury zapałały

Gwiazd tysiącem,
Światło, Noc

Tonie świat uśpiony cały
W mroku mgle,

Srebrny płomień z światłem drżącem
W me okienko księżyc śle.

Gdy wszedł gość ten promienisty
W progi mo e,

Wnet umilkły wichru świsty,
Płacz i ęk…

Przyniósł z sobą marzeń ro e,
Złotych snów i wspomnień pęk.

Przyniósł z sobą zapomnienie
Wieczne troski,

Innych światów ciche tchnienie,
Innych pól,

Gǳie panu e spokó boski,
Gǳie uż wszelki zanikł ból.

W srebrną ubrał mnie koronę
Przez okienko…

Księżyc

Wyciągałem w ego stronę
Drżącą dłoń

I mówiłem cicho, miękko,
Pieszczotliwym głosem doń:

«Wita , wita , gościu miły,
Druhu stary!

Czemuś blady, ak z mogiły
Duchów ró ?

Jak grobowce, zimne mary,
Czemuś blady, druhu mó ?

«Nie po mu ę twych promieni
Ciche mowy…

Czy ci tęskno tam w przestrzeni,
Że twó wzrok

Taki smutny i surowy?
Czy cię straszy ziemi mrok?

«Czy uderza o twe uszy
Skarga smętna?

Czy przemawia do twe duszy
Nęǳy głos?
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Czyś usłyszał bólu tętna?
Czy cię wzrusza luǳki los?»

Lecz księżyca tarcza blada
W przestrzeń płynie

I milczeniem odpowiada,
Słów e żal…

W dal żeglu e po równinie
Lazurowe , w mglistą dal…

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
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