Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.
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Rycz burzo!…
Rycz burzo! wichrze, potarga te sznury,
w których mię dławi nęǳny karzeł — ziemia —
i rzuć na przestwór, gǳie duch się oniemia
w kabalistyczny poemat natury.
Mroku poǳiemny! Twe głuche urwiska
wiodą mnie w grobów zapomnianych szpaler —
a — Prometeusz przykuty do galer —
lękam się zimnych gwiazd urągowiska.
Ogień ta ony serce mo e kruszy,
ako lodozwał granitową skałę.
Pelion na Ossę¹! morze rozszalałe,
wulkany, słońca na zdobycie duszy —
i cóż posiadłem? kwiat z niebieskich pól —
cichy, bezkresny — niepo ęty ból.

¹Pelion, Ossa — góry w Grec i (Tesalia); w mit. gr. giganci chcieli rzucić górę Pelion na Ossę, aby wedrzeć
się na Olimp, sieǳibę bogów. [przypis edytorski]
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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.
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