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[Uczę się ciebie, człowieku…]
Uczę się ciebie, człowieku.
Powoli się uczę, powoli.
Od tego uczenia trudnego
Radu e się serce i boli.

O świcie naǳie ą zakwita,
Pod wieczór niczemu nie wierzy,
Czy wątpi, czy ufa — ednako —
Do ciebie człowieku należy.

Uczę się ciebie i uczę
I wciąż cię eszcze nie umiem —
Ale twe ranne wesele,
Twą troskę wieczorną rozumiem.

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.
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