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BOLESŁAW LEŚMIAN
  

U wpółrozwartych stoim drzwi…
U wpółrozwartych stoim drzwi,
Marszcząc ku dalom swo e brwi.

Cierpienie

Nic — tylko próg, te chaty próg,
Głaǳony wciąż utrudą nóg —
A z dala w słońcu szumi las,
I wiem, że w lesie nie ma nas!

Las

W dłoni uż pełny ǳierżysz¹ ǳban,
Krew doń upływa z naszych ran,

Krew

Nic — tylko krew i tylko krew,
I dwo ga ust wylękły śpiew —
A z dala w słońcu szumi las,
I wiem, że w lesie nie ma nas!

¹ǳierżyć (daw.) — trzymać. [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.
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Jak możesz pomóc?
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Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/laka-trzy-roze-u-wpolrozwartych-stoim-drzwi
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/laka-trzy-roze-u-wpolrozwartych-stoim-drzwi
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/2168
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

