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ANTONI LANGE

Z rozmyślań
Gǳiekolwiek esteś, chciałbyś ode ść precz,
Aby gǳie inǳie być w te same chwili,
Ro ąc, że w utrznię los twó się przechyli
Na innym mie scu… To coǳienna rzecz!

Kondyc a luǳka, Życie ako
wędrówka

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,
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.
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Wesprzyj Wolne Lektury!
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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.
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