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BOLESŁAW LEŚMIAN
 

Przechoǳień
Zgony liliowe w pustce nad drogą,
I nic — i bezbrzeż traw!
Do traw bezbrzeży i do nikogo
Wołałem: «Zbaw mnie, zbaw!»

Zbawienie, Spotkanie, Obcy

A szedł przechoǳień… Nie wiem, dlaczego
Dłonią mi podał znak.
Może pomyślał, że to do niego,
Do niego wołam tak!
A była cisza, akby świat minął, —
Trwał eszcze słońca brzeg, —
A on na ciszę oczami skinął,
Zrozumiał coś i rzekł:
— «Nie mam ni chleba, ni sił, ni domu!
Jak ty, — bez utra łkam.
To — a, nieznany z klęski nikomu!
To — a! Ten sam, ten sam!

Dar
Bieda, Klęska, Marzenie

Śmierć mo a w arach namiot rozpina,
Zagrodę — spalił wróg.
Gdy przedostatnia bĳe goǳina,
Sny niszczy Bóg, sam Bóg!

Sen

Lecz ufam eszcze ednemu snowi,
Że się wypełni w czas!
Cokolwiek zorza w tym śnie zróżowi,
Poǳielę mięǳy nas!»
I przysiągł wierność mo e żałobie
Na wszystkie życia dnie!
I dłonie, dłonie podał mi obie,
I zbawił, zbawił mnie!

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
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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.

    Przechoǳień



