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I
Tu estem — w mrokach ziemi i estem — tam eszcze
W szumie gwiazd, gǳie niecały w mgle boże się mieszczę,

Melancholia, Modlitwa,
Kondyc a luǳka

Gǳie powietrze, drżąc ustnie, sny mówi i gra mi,
I estem eszcze dale poza tymi snami.
Zewsząd idę ku sobie; wszęǳie na się czekam,
Tu się spieszę dośpiewnie, tam — docisznie zwlekam
I trwam, niby modlitwa, poza swą żałobą,
Ta, co spełnić się nie chce, bo woli być sobą.

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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