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wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

ELIZA ORZESZKOWA
   

W ogniu pracy i łez…
Brzemieniem snów bezpowrotnych obarczony, niemocą w ścianach zamkniętych więziony, stałem u okna domu swego i oczyma w ogniu pracy i łez spalonemi patrzałem na
luǳi, idących krzepko, raźnie, wesoło.
Szli parami, gromadkami, w rozmowach poufnych poruszały się ich usta, w białem
powietrzu zimowem zaróżowiały się ich twarze, stopy lekko odrywały się od ziemi.
Piękny, pogodny, słoneczny ǳień zimowy; krzepcy, raźni, w pogoǳie złote kąpiący
się luǳie!
Nagle z łańcucha bezpowrotnych snów moich oderwał się, stanął przedemną eden.
Wspomniałem.
Jam także niegdyś, w takie same dnie cudne, po te same ulicy, tak samo raźnie
i wesoło choǳił, z taką samą rozmową poufną na ustach, twarzą zarumienioną w białem
powietrzu zimowem.
A wtedy… cóż?
Wtedy może… pewnie… nawet niezawodnie, przez okno tego lub tamtego domu,
z pod brzemienia niepowrotnych snów, z więzienia niemocą zamkniętych ścian, ak teraz
mo e na tych przechodniów, patrzały na mnie akieś oczy, spalone w ogniu pracy i łez.
Jam ich nie wiǳiał tak, ak teraz ci przechodnie nie wiǳą moich.
Powsta ą pod czołami luǳkiemi oczy wesołe i oczy żałosne.
Powsta ą i przemienia ą się edne w drugie.
Przemienia ą się, przemĳa ą, wnet przez inne zastąpione.
Gdy przemĳa ą, na wieki usypia ą, gasną, o Panie! czy tam powracasz dni białe i złote,
czy powracasz tam siłę i radość duchowi, który e tu spalił w ogniu pracy i łez?
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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.

