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Albatros
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Czasami marynarze dla puste zabawy
Chwyta ą albatrosy, wielkie morskie ptaki,
Co niby towarzysze spoko ni mkną w szlaki
Gorzkich otchłani morza, które pru ą nawy¹.
Zaledwie e na pokład załoga poniosła,
A natychmiast te króle błękitu wspaniałe
Bezsilnie opuszcza ą swo e skrzydła białe
I ciągną e za sobą ak drewniane wiosła.
Ten skrzydlak, akże teraz na pokłaǳie nawy
Niezdarnie się porusza! Jak on śmieszny tobie,
Marynarzu, gdy fa kę twą glinianą ǳiobie
I na niepewnych nogach się chwie e kulawy!
Poeta est podobny do tego chmur pana,
Który burze wyzywa, który drwi z łucznika;
Zaledwie gruntu ziemi stopą swą dotyka,
Wnet choǳić przeszkaǳa ą mu skrzydła tytana.

¹ a a (daw.) — okręt, statek. [przypis edytorski]
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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