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FRANCISZEK NOWICKI

Morskie Oko
Czemu, gdy księżyc wschoǳi, ak mara spłoszona
Staw stopionych szafirów w gór zapada spody,

Księżyc, Góry, Miłość
niespełniona

I źrenica Tatr, oko marzące przyrody,
Spuszcza rzęsy mgieł — tonie wśród pomroku łona?

A księżyca twarz ǳiwna, smutna, zamyślona
Wstrzymu e bieg tułaczy mięǳy skał obwody,
Patrzy długo w zakryte mgłą eziora wody,
I blednie coraz barǳie — a nad ranem kona?

Może kiedyś ten księżyc, młody i płomienny,
Kochał ziemię i patrzał w e źrenicę cudną,
Aż zdraǳony dla słońca uciekł za świat ǳienny…

Lecz zapomnieć kochanki swe młodości trudno!
Wiecznie ku nie powraca, wygasły, bezsenny,
I blady patrzy na nią, ak w mgłę pierzcha złudną…

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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