


 

 

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.
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Na rozstaju
………………………………………

Nie tego żal mi, com straciła w droǳe,
Lecz żal mi tego, czegom nie posiadła.
A kiedy cicha w kra zmierzchów odchoǳę,
Więce mnie smęcą ulotne wiǳiadła
Szczęścia, co nigdy mo emi nie były,
Niż zostawione za sobą mogiły.

Bo dusza mo a w swym wzlocie i pęǳie
W przyszłość podana est skrzydłami obu,
I nie ku temu tchnie, co est, lecz bęǳie,
I nie chce płaczką żadnego być grobu,
A choć minionych rzeczy est pamiętną,
Jutrzenne nosi i wschodowe piętno.

I nieraz bywa zadumana w sobie
O świetle gwiazd tych, co się eszcze ziemi
Nie tknęły, ani na smętnym tym globie
Odbiły swemi strzałami złotemi…
I myśli, co też gwiazdy te oświecą,
Gdy wieki miną, a blaski dolecą?

I o tych żniwach duma, o tych plonach,
Których siewacze za pługiem upadli,
I nigdy na swych o czystych zagonach
Nie zbiorą chleba, i leżą wybladli,
Z oczyma, które im wy adła rosa,
A nie zobaczą z swych siewów — ni kłosa.

I o tych grodach, co będą dźwignięte
Z głazów łamanych ǳiś, pod ziemią twardą;
I słyszy owe oskardy wyklęte,
Owe kilo walczące z pogardą,
Co dobywa ą fundament budowy,
Gǳie budowniczy nie skłoni swe głowy.

Ach, i o pieśni słowicze , co wiosną
Nie utuliła mnie w ciszy i w cieniu;
O ustach, które pieszczotą miłosną
Nie tknęły moich, i o tem pragnieniu,
Które ugasić mogła kropla rosy,
A i te nawet nie dały niebiosy!
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
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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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