


 

 

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-
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Miraże
Kiedy mi los posagiem w świat

Dawał swe dary:
Życie ako wędrówka, Los

Młodości wǳięk, urody czar,
Dostatek mienia,

Słyszałam głos: «Błogosław ty
Szczodre ofiary,

Którymi Bóg poranny świt
Twó opromienia.

Bo oto — dłoń przy azną ci
Poda ę tobie

Przysięga, Przy aźń,
Przemĳanie

I bratni duch za tobą w ślad
Pó ǳie przez życie —

I otrze łzy, ukoi żal,
Kiedy w żałobie,

Straciwszy skarb w podróży te ,
Zapłaczesz skrycie».

Ufałam a — i słów tych dźwięk
Pieścił me uszy;

I przy aźń mi siostrzanych lic
Nigdy nie kryła.

W pomyślnych dniach rozkoszy sny,
Uśmiechy duszy,

I myśli skarb — i szczęścia cud
Jam z nią ǳieliła.

Aż w droǳe me zgubiłam klucz
Od tego wiana…

Płakałam — lecz pociechy zdró
Z przy aźni płynie,

Wyciągam dłoń: O, pomóż mi, Rozczarowanie, Rozstanie
Siostro kochana!

Lecz ona mnie nie znała uż
W czarne goǳinie.
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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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