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Wspomnienie o Żeromskim
W kawiarni, przy stoliku, w światku literackim,
Gǳie drobna muza pĳe szklanki czarne kawy,
Pamiętam, rozmawiano kiedyś o Słowackim
I powszednie złośliwie poruszano sprawy.
Niespoǳianie wszedł cichy, wielki i dosto ny,
Spo rzał ku nam milczącą, pełną troski twarzą, —
Ucichliśmy, ak ǳieci, które próżno gwarzą,
Gdy kroki o ca spłoszą gwar ǳiecinne wo ny.
Łaskawie usiadł z nami i mówił na proście ,
Chwaląc ﬁlm «Atlantydę» z przy aznym uśmiechem.
Miał wtedy w oczach mądrość na głębsze miłości
I twardą pracę, która umie walczyć z grzechem.
Na czole myśl cierpliwa wyryta est blizną,
Serca łomot się głuszy rękami obiema.
Ale wiem — Atlantyda est marzeń o czyzną,
Atlantyda est Polską, które eszcze niema!
Już nie przy ǳie tu więce ten, który swe ręce
Jak Tomasz wkładał w rany bolesne i chore, —
I w rozkoszy piekielne , ak w piekielne męce,
Musi światła mieć więce . — «Żono, odsuń storę».
Już żałobne chorągwie targa wiatr esienny,
I głuchy ǳwon na trwogę ęczy w całem mieście.
— Już sami zostaliśmy w czuwaniu bezsennem…
Zabierzcie czarną trumnę i dale odwieźcie.
Wykonać nam testament zosta e ostatni,
Gorące proste słowa, — milczące na głośnie , —
W pocałunku o cowskim lub uścisku bratnim
Zwiastu ące — esienią buǳone przedwiośnie.
Po tym truǳie straszliwym pot spływa na czoło.
Niech wieczny odpoczynek zde mie wieczną troskę.
Odda my wielką pracą hołd Jego popiołom,
Na serce, które pękło, połóżcie mu Polskę.
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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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