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Żegluga
Szum większy, gęścié morskie snu ą się straszydła,
Ma tek wbiegł na drabinę: gotu cie się ǳieci!
Wbiegł, rozciągnął się, zawisł w niewiǳialné sieci,
Jak pa ąk, czatu ący na skinienie sidła.
Wiatr! — wiatr! — Dąsa się okręt, zrywa się z węǳidła,
Przewala się, nurku e w pienisté zamieci,
Wznosi kark, zdeptał fale, i skroś niebios leci,
Obłoki czołem sieka, wiatr chwyta pod skrzydła.
I mó duch masztu lotem bu a śród odmętu,
Wzdyma się wyobraźnia, ak warkocz tych żagli,
Mimowolny krzyk łączę z wesołym orszakiem;
Wyciągam ręce, padam na piersi okrętu,
Zda e się, że pierś mo a do pędu go nagli:
Lekko mi! rzeźwo! lubo! wiem co to być ptakiem.

Morze, Podróż
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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.
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