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Powitanie roku
Zawsze a będę błogosławić ciebie,
O nowa zorzo na pochmurnem niebie
Smętnych okręgów żywota!
Zawsze a wy dę na próg nasze chaty,
Pieśnią cię witać, o gościu skrzydlaty,
O utrznio złota!
Krótką ty esteś i przelotną chwilką,
Jednym porywem i westchnieniem tylko,
Do przyszłych dni ideału;
Lecz kto zdrętwiały żyć musi w ciemnicy,
Temu est słońcem asność błyskawicy,
Moment zapału.
Raz w rok — ak mało! A przecież — ak wiele!
Dłoń mi poda cie, droǳy przy aciele,
Którzy czu ecie wraz ze mną!
Jutrznia, co błyska nad ziemią uśpioną,
Niecha nie bęǳie dla ducha straconą,
Ani daremną!
Przez eden moment tak wiele czuć można!
W płomień wybucha iskierka ta trwożna,
Co w piersi ta emnie tle e…
W sercu się wzmaga na rok cały bicie,
Nowem ogniskiem za mu e się życie,
Krzewią naǳie e.
Ach, gdyby co rok, przez edną goǳinę,
Luǳie się w bratnią łączyli drużynę,
W wspólne ogniwa łańcucha,
I czuli razem swó ból, choć przez chwilę,
Ileżby życiu przybyło na sile,
Na mocy ducha!
Więc zawsze będę błogosławić ciebie,
O nowa zorzo na pochmurnem niebie
Smętnych okręgów żywota!
Zawsze a wy dę na próg nasze chaty
Pieśnią cię witać, o gościu skrzydlaty,
O utrznio złota!
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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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