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EDWARD LESZCZYŃSKI

W nocy
ǲiwno mi, ǳiwno. W takt zegar klekoce —
noc w mo e szyby patrzy ślepą twarzą —
na stole świeca mdłym światłem migoce.
Tak ǳiwnie! Cienie ak skrzydła się ważą.

Noc, Czas, Cień

Cicha zaduma bierze mię za ręce,
żałość spogląda w me oczy przesmutne;
snu ą się akieś wspomnienia ǳiecięce,
plączą się w duszy dźwięki bałamutne.
ǲiwno mi, ǳiwno! oto teraz płynę
w wieczność — tam — mroki — nie do rzeć przystani.
Sercem wsłuchany w idącą goǳinę
czekam — — na kogo? — ak ta chwila rani! —
Wszystko tak proste i takie zawiłe,
tak niesłychane w swym ta emnym sensie,
tak odchoǳące na wieki — w mogiłę —
tak bliskie oczom — niby łza na rzęsie.
Któż łzy przypomniał? — — Zda się tu przytomne¹
są akieś twarze, czy eś oczy smętne — —
To było dawno — ǳiś eszcze — — zapomnę — —
— Zegar goǳiny wyǳwania natrętne. — —

¹

y o ny (daw.) — tu: obecny. [przypis edytorski]

Wspomnienia, Czas

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.
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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 .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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