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Tam na obczyźnie…
Tam na obczyźnie, gdy próżni osto ę
Noc wiekuista w bezgraniczach da mi,
Pó dę, zbłąkany pomięǳy śmierciami,
A co bądź spotkam — to nie bęǳie mo e.
Pełen niczy e ciemności i zgrozy,
Samemu sobie obcą będę marą, —
Z akąż bym wówczas miłością i wiarą
Modlił się choćby do obrazu brzozy!
Jakże bym spłonął łzą szczęścia gorącą,
Gdybym znienacka wśród mroków bezczynu
Natraﬁł dłonią, Boga szuka ącą,
Na gniazdo ptasie lub kwiaty aśminu.

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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