Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

WŁADYSŁAW BUKOWIŃSKI

Ad patres¹

Że w żyłach waszych ostygła krew,
A w piersiach zabrakło głosu,
Zagłuszyć chcecie potężny śpiew,
Co, ak szum młodych, dębowych drzew,
O życiu świadczy i buǳi życie
Wśród różnych haseł chaosu.

Starość

Że wam uż przygasł struǳony wzrok,
Wszystko was straszy, przeraża —
Pragniecie, byśmy stawiali krok
Jak ci, co patrzą w mogilny mrok…
Gniew wami miota, że wznosim oczy
Aż do idei ołtarza.

Konﬂikt

Śpĳcie, gdy snu tak potrzeba wam,
Wszak drzemać nikt wam nie broni,
Lecz nie zgina cie nas do swych ram,
Bo dla nas mie sca nie ma uż tam,
Nie przeszkaǳa cie, że was wiek mroczy,
Nasze za prawdą pogoni.
Pozwólcie młodym młodymi być,
Mieć własne pragnienia, cele,
Snuć złotych marzeń czarowną nić,
Walczyć i kochać, pracować, śnić,
Wierzyć w potęgę wieǳy i czynu,
Przed którą wszystko się ściele!…

Młodość, Marzenie

Pozwólcie naprzód, ach, naprzód iść,
Kruszyć przesądów obroże,
Wierzyć, że musi świt asny wznĳść²,
Zrywać swó własny wawrzynu³ liść
I, zanim zwiędnie ten liść wawrzynu,
W świetlanym bu ać przestworze…

Życie ako wędrówka

¹ad patres (łac.) — do o ców. [przypis redakcy ny]
²
(daw.) — wze ść. [przypis edytorski]
— laur; drzewko o aromatycznych liściach, z których w starożytności pleciono wieńce symboli³ a r
zu ące zwycięstwo i chwałę. [przypis edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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