


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
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Z wiązu konarów w dygocie zwisa
Pnącz żalu rozpleniony,

Noc, Przyroda nieożywiona,
Łzy, Rozpacz

Prze korzeniami, drga czarna misa
Wieczności pogrzebione ¹.

Giętko splotami pnie się ze strugi
Tuman zgniły i łzawy,
Z gleby paru ąc, mży opar długi,
Grozą podcina trawy.

Podgwiezdne kręgi w łzach rozżalone
Harfiane zbuǳąż² skargi?
Ach, bryły ziemi, bruzdy zielone
W obłoki tłoczą piargi³!

Mgłami się bliskość osnuła płaczu,
Gorzko szlocha ą płoty,
Niebiosa sterczą niemą rozpaczą,
Stromą górą zgryzoty.

Wzgórze goryczy mieni się szklano,
Chmury zwiesza zatraty,
Kto, by u ść sobie⁴, wyruszy rano,
Temu przesłoni światy.

¹pogrzebiony (daw.) — pogrzebany. [przypis edytorski]
²zbuǳąż — czy zbuǳą; przecież zbuǳą. [przypis edytorski]
³piarg — stos kamieni. [przypis edytorski]
⁴ujść sobie — uciec od siebie. [przypis edytorski]
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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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