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Róża, lasy i świat
Nie czas żałować róży, kiedy płoną lasy —
Nie czas lasów żałować, kiedy płonie świat,
Gdy obszar ziemski edną sta e się Saharą…
Nie czas żałować świata, gdy wznowił się chaos,
Gdy dnia i goǳiny nikt nie wie,
Kiedy Bóg, kulą ziemską w pierś traﬁony, padł
I powstał ak lew w swym gniewie! —
Gdy noc każda na głębszą czerni się żałobą…
————————————
Jednak żału ę róży i płaczę nad sobą…
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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.

