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Wagary
Patrza , przy acielu, staw się kołysze
Na wiosnę tak gwałtownie, esienią smutnie , cisze .

Zabawa

Przyszło tu dużo chłopców i odwiązało łódkę —
Żebym to a tak łatwo przepłynąć mógł po smutku.

W tym białym, ciasnym domu choǳą różni panowie. Szkoła, Nauczyciel, Nauka
Rysu ą coś na tablicach, mówią słowo po słowie.

W mądrości swe okrutne nie spo rzą nawet w okno,
Jak drzewa potargane pod srebrnym deszczem mokną.

Tak ich to mało wzrusza i tak im wszystko edno, Obraz świata, Wrażliwość
Czy liście są zielone, czy oczy smutkiem więdną.

Ja nigdy ich nie po mę i chyba nie zrozumiem,
A oni mnie — to trudno — za mało widać umiem.

O, patrza , przy acielu, przez ciężkich chmur szeregi
Nalewa mnie radością słońce po same brzegi.

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
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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.
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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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