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Burza
Zdarto żagle, stér prysnął, ryk wód, szum zawiei,
Głosy trwożné gromady, pomp złowieszcze ęki,

Burza, Morze, Żywioły

Ostatnie liny ma tkom wyrwały się z ręki,
Słońce krwawo zachoǳi, z niém reszta naǳiei.

Wicher z tryumfem zawył; a na mokre góry,
Wznoszące się piętrami z morskiego odmętu,

Samotnik, Śmierć, Wiatr

Wstąpił geniusz śmierci i szedł do okrętu,
Jak żołniérz, szturmu ący w połamane mury.

Ci leżą na pół martwi, ów załamał dłonie,
Ten w ob ęcia przy aciół żegna ąc się pada,
Ci modlą się przed śmiercią, aby śmierć odegnać.

Kondyc a luǳka

Jeden podróżny sieǳiał w milczeniu na stronie
I pomyślił: szczęśliwy, kto siły postrada,
Albo modlić się umié, lub ma z kim się żegnać.

Samotnik

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
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Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
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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.
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