


 

 

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-
dac ę Nowoczesna Polska.
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Słyszy to wieczór…
Luǳie, oblicza, brzmienia głosu, uczucia, związki, sceny natury i obrazy życia, momenty
serca i momenty myśli, formy i treści, powierzchnie i ądra — przemĳa ą. Wszystko, co
ziemskie, przemĳa.

Pamięta o tem wieczór.
Nie w każde serce ǳień wszczepia uczucie przemĳalności wszystkiego co ziemskie,

lecz to, w które wszczepi, minut radości zaznawać niekiedy może, goǳin smutku zaznawać
zawsze musi.

Wie o tem wieczór.
Więc częście od pór dnia przeminionych pochyla się nad swą duszą i wargami, pra-

gnieniem wiekuistości drżącemi, mówi:
— Ty nie przeminiesz.
A ona, w pomroku wieczora świecąc iskrą brylantową, skrzydła rozpina i odpowiada:
— Od naczyń kruchych, od prochów rozsypanych, od zmiennych form i znika ących

cieni — ulecimy!
Słyszy to wieczór…
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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.
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