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Z drżące powieki nocy łza mi opada,
Podczas gdy ǳień utęskniony zwiastu e pianie kogutów:
Zbudź się, duszo, pełna zgryzoty,
Zawrzy przymierze z Bogiem!

Artysta, Poeta

Ślubu ę piękną przysięgę, że zawsze wierny będę
Srogiemu prawu, nie sprzeniewierzę się nigdy,
Dłonie położę na lirze,
Pokorny, śpiewne , mosiężne !
O, racz z ducha mo ego raz eden zd ąć ów ciężar.
Zezwól, bym, nieprzytomny z miłości, na piersi, podobne własne ,
W triumﬁe, zapomniawszy o sobie,
Poczuł się wreszcie człowiekiem!
Na darmo. Stygnie dłoń, gdy pychą ziębnąca
Po ziemski owoc sięga! Wzdycha pod tobą,
O, ciężkie brzemię myśli,
Kark mó , zaryty w pył!
Oko zasnute mgłą. Światłości przeczysta,
Niecha się wzbĳę na rozwidnioną wysokość!
Ale któżże z śmiertelnych
Na chmurę postawił stopę?
Szczęśliw ów, eśli taki naroǳił się kiedy,
Kto noce spęǳał w spoko u, dnie w ciszy,
Komu róża starczyła i wiosna,
Komu serca nie zżegłaś¹, miłości!

¹zżegłaś (daw.) — spaliłaś. [przypis edytorski]

Miłość
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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.
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