


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

WŁADYSŁAW ORKAN

Droga
Smutna ta mo a droga
Przez pustkę wśród zamieci —

Droga, Życie ako
wędrówka, Smutek,
Błąǳenie, Kondyc a luǳkaJeno to edno światełko

Na nieboskłonie mi świeci…

Jakże długo uż idę!
Jakiże kres daleki!
Zda się duszy znużone ,
Że brnie uż tak przez wieki…

Spotkana ongi¹ rozkosz
Gǳieś się w tym truǳie poǳiała —
A tylko nęǳa przy mnie trwa,
Nęǳa duszy i ciała…

Zaczynam wątpić sercem,
Żem wiǳiał kiedy słońce —
Jak się pogrąża dusza
W te mroki czernie ące…

Innąm² a drogę śnił,
W swoich ǳiecięcych planach —

ǲieciństwo, Młodość,
Marzenie

Że będę ako tancerz szedł
Po słonecznych polanach —

Że będę ako młody bóg
W zawiei kwiatów się tarzał
I że naprzeciw wszelkich trwóg
Sam drogę swo ą będę stwarzał…

I oto tarzam się, ach,
W te mrace³, w te zawiei —
Jedno to światło tam,
To iskierka naǳiei…

Naǳie a, Strach,
Zwątpienie

To edno światło tam,
Tym ednym w droǳe się krzepię —

A eśli to ułuda mgły,
Jeśli to wilcze ślepie — ?

¹ongi — kiedyś, dawnie . [przypis edytorski]
²innąm ja drogę śnił — konstrukc a z ruchomą końcówką czasownika; ǳiś racze : inną drogę śniłem (t .

inną drogę sobie wymarzyłem). [przypis edytorski]
³mraka (daw., gw.) — dokuczliwy deszcz, szaruga; mgła, brak widoczności. [przypis edytorski]
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