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ANTONI LANGE

Z rozmyślań
Gǳiekolwiek esteś, chciałbyś ode ść precz,
Aby gǳie inǳie być w te same chwili,

Kondyc a luǳka, Życie ako
wędrówka

Ro ąc, że w utrznię los twó się przechyli
Na innym mie scu… To coǳienna rzecz!

Gǳiekolwiek esteś, chciałbyś ode ść w dal,
Bo wiesz, że nigǳie nie est mie sce two e —
I płyniesz, zawsze rozdarty na dwo e,
Bo płyniesz zawsze do nieswoich fal.

Gǳiekolwiek esteś, chciałbyś iść gǳie bądź,
Gǳie ciebie nie ma, bo gǳie ciebie nie ma,

Ucieczka

Nie ma twych smutków — i twa rozpacz niema
Już cię nie trwoży… Dale , wiosło trąć!

Gǳiekolwiek esteś, wiecznie dążysz tam,
Gǳie cię uż nigdy i nigǳie nie bęǳie,
Boś tam na mie scu — i zawsze — i wszęǳie,
Boś tam u siebie — u wieczności bram.

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
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lange-z-rozmyslan/
Tekst opracowany na podstawie: Młoda Polska. Wybór poezy , oprac. Tadeusz Boy-Żeleński, wyd. drugie,
Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, Wrocław .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów Łukasza Jachowicza.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Agnieszka Żak, Aleksandra Sekuła, Aneta Rawska, Emanuel Modrze ewski,
Tadeusz Boy-Żeleński, Wo ciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Bill Tyne, CC BY-SA .
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.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lange-z-rozmyslan/
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/lange-z-rozmyslan/
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/3656
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

