


 

 

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.

OTTO ZUR LINDE

Idź cicho twą drogą, idź niemo przez
świat
 .  

Idź cicho twą drogą, idź niemo przez świat,
Pilnie patrza ¹ po droǳe, aki więzi cię ślad.

Życie ako wędrówka,
Pielgrzym

Nie oczeku zapytań, nie trwoń asnych słów:
Gǳie czekasz na odpowiedź, z wolna zawraca znów.

Z akiegoś domu przychylne wezwanie,
O, wędrowniku, uż wzywa cię dłoń.

Miłosierǳie

Znużonyś². Czeka cię wonne posłanie.
Ku drzwiom rozwartym ciężkie stopy skłoń.

Cóż do ogrodu wkracza i w altanie nakrywa
Stół prosty? Leży obok gron winnych chleb.
Odłóż kĳ zakurzony, niecha w kącie czeka,
— Wita cie, mili moi! — niech was strzeże Bóg.

Goǳinka przed zmierzchem… niezadługo³ noc.
Łóżko w izbie schludne i muśnięcie warg.
Rozmyślania włóczęgi, tęsknice i mitręgi,
Pytanie wiecznotrwałe, skarga, droga i sen.

Idź cicho twą drogą, idź niemo, i trwa .
Pilnie patrza po łanach, gǳie drogowskaz się gnie.
Nadążysz do gospody, nim zapadnie noc,
Drzwi rozewrą się izby, nie odeślą cię.

¹patrzać (daw.) — patrzeć. [przypis edytorski]
²znużonyś (daw.) — esteś znużony. [przypis edytorski]
³niezadługo — niebawem. [przypis edytorski]
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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.
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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.
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