


 

 

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.

KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Orzeł
Spłynął wolno przez ciche powietrzne ogromy,
usiadł na skale, złożył skrzydła ciemnopłowe,

Ptak

pierś odął, ǳiób podnosząc, wcisnął w barki głowę,
i sieǳiał zadumany, wielki, nieruchomy.

Patrzył w dół, świat mu w okrąg legł u stóp widomy¹ — —
patrzył, a ego oczy w skrach, błyskawicowe,
treść całe orle duszy miały i wymowę:
patrzył spoko ny, zimny na świata poziomy.

Tam — mógłby wulkan ziemię w nic obrócić całą,
emu by edno pióro w skrzydłach nie zadrgało — —

Wolność

i wiesz ty, wichroskrzydły, podsłoneczny ptaku,
sieǳący tam bez ruchu na te skale twardé ,
czegoć więce zazdroszczę, niż twych lotów szlaku?
Oto prawa do zimne , spoko ne pogardy!

¹widomy (daw.) — widoczny. [przypis edytorski]

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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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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