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VI
Ach! nieraz mi się zda e,
gdy tak samotny kroczę
W zachodu cichym złocie,
zadumą ogarnięty,
Że cień, co długi wsta e
Spod nóg mych i swe mrocze
Na ziół tych ściele krocie¹,
nie ze mnie est poczęty.

Samotnik, Kondyc a luǳka,
Sobowtór

Lecz że z przeszłości fali,
czy z przyszłych dni głębiny —
Hen! tam, gǳie ziemi końce —
byt akiś, tu nieznany,
Wychylił się w oddali
i że cień ego siny
Dnia ǳisie szego słońce,
mrąc, rzuca na te łany.
I tęskność duszę chwyta
na wirchy gǳieś ta emne,
Lecz wraz ku memu łonu
zbliża się lęk ponury:
Ach! wiǳę, ak, okryta
w całuny mgławic ciemne,
U stóp mych przepaść dyszy
głębokim, cichym tchnieniem…
Jak przed z awiskiem skonu,
zwrócony do purpury
Zachodu, drżę w te ciszy —
przed swoim własnym cieniem.

¹krocie — mnóstwo, wielka ilość. [przypis edytorski]

Tęsknota
Otchłań, Strach, Śmierć
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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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