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W trwoǳe
Idź w mrok po senną strawę, zgłodniały tułaczu!
Cień każdy i mgła każda mogą ci się przydać…
Lecz co znaczy łza w oku, gdy nie słychać płaczu?
I co znaczy ten wszechświat, gdy Boga nie widać?

Melancholia
Głód, Sen

O, wszyscy, wszyscy przy dźcie w trwoǳe i bezłaǳie!
Niech was bęǳie tak dużo, tak nieprzeliczenie,
Bym się duchem zagubił w waszych snów gromaǳie
I bym nie mógł rozróżnić, gǳie wy, a gǳie cienie?

Tłum

Twarzy, zewsząd z awionych ak na więce twarzy!
I dłoni — i te widne na przestrzał ulicy!…
Wszystko ǳisia się skończy, nic się uż nie zdarzy, —
I nie ma uż od dawna żadne ta emnicy!…
Trzeba ze ść się gromadnie, byle nie odwlekać…
I pomówić o wszystkim… I przedsięwziąć kroki…
I odtąd nic uż nie mieć i na nic nie czekać, —
I co pręǳe — na oślep iść w smutek głęboki…
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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.
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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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

