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GUSTAW EHRENBERG
    

Ułamek
Co tam ciągle ślepo ǳiwić
Brudny poziom stworzeń ętnych!
Za co czucie ziemskie żywić
Ro em marzeń mnié ponętnych?
Kto w wichrzonym, mętnym świecie,
Jak w igraszce ciemne ǳiécię,
Kółko rozumem zakréśli,
Niech się sam kowa w łańcuchy;
Ja wyżé puszczam me myśli,
Z wyższemi obcu ę duchy.

Jasno czytam światów ruchy
W skocznym, krągłym gwiazdek tańcu,
I świat obchoǳę do koła
Przy wyobraźni kagańcu;
I świat cały w koło pytam,
I w na dalszym ego krańcu
Odblask myśli Boskié czytam.
Ale świata mi za mało,
Bo i świat ma swe granice;
A więc, myśli! ze mną, śmiało,
Gǳie wiary ślepną źrenice,
Gǳie ziemski rozum daremno
Ziemski wzrok tęży — tam ze mną!‥
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
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zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ehrenberg-ǳwieki-minionych-lat-
ulamek-ii/
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Okładka na podstawie: A Broken Heart, sweethaa@Flickr, CC BY .
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.
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