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I
Czemu obcą mi wioskę z zwykłych lip gromadą
Wspominam, ak dostępną niegdyś ta emnicę,

Wspomnienia, Zwierzęta,
Wieś, Czas, Obraz świata

Gǳie owiec znakowanych natłoczone stado
Napełniło — uż znikłą na zawsze ulicę?…

Czemu ǳiś we wspomnieniu tak pilnie e śleǳę?
Ruch każdy, snem sprawǳony, odtwarzam zawzięcie…
Czas mĳał… One — w czasu wbłąǳiły niewieǳę
I, nagle bezładnie ąc, znikły na zakręcie.

I czemu czu ę w piersi zdławiony płacz boży
Na myśl, że nie zaszumią tamtych pól powiewy,
I że się nie rozwidnią światłem tamte zorzy
Zgubioną wełną owiec pośmiecone krzewy?

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
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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.
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Jak możesz pomóc?
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