Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

W jesieni
O cicha, mglista, o smutna esieni!
Już w duszę czar twó ǳiwny, senny spływa,
Przychoǳą chmary zapomnianych cieni,
Tęsknota wieǳie e smutna i tkliwa¹.
Ileż miłości, och, ileż kochania
Umarła przeszłość z naszych serc pochłania,
Z naszych serc biednych, z naszych serc bezdeni!…
Zamykam oczy… Blade, ciche cienie
Suną się w liści posępnym szeleście —
Jak obłok światła; niesie e wspomnienie…
O, dni umarłe! o, dni! gǳież esteście?…
Co pozostało po was?… Ach! daleko,
Daleko kędyś² toczycie się rzeką
Szarą i mętną w głąb puszcz i w milczenie…

¹tkliwy — czuły. [przypis edytorski]
²kędyś (daw.) — gǳieś. [przypis edytorski]
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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.
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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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