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MARYLA WOLSKA

Szara goǳina
Krótkiego dnia znużone, senne światło kona,
Krótkiego dnia, co z sobą nic nie przyniósł w dani,

Wieczór, Deszcz, Jesień,
Smutek

Kroplą w zamierzchłe czasu gasnący otchłani,
Smutny ak rzecz bezcenna, swo a — a stracona… Melancholia, Tęsknota

Kończy się ǳień dżdżu ciężkim umęczonym płaczem,
Kończy się i w zmąconych odblaskach dogasa;
Na mokry błękit nieba wyszedł znów zza lasa…
Żal mi, choć nie wiem czemu, ani pomnę za czem.

Coś w piersi me się skarży ak pieśń niewygrana,
Coś, co słów się domaga ǳień cały, od rana,
Coś, co myśl mo ą przęǳą osnuwa mozolną…

Nie wiem, co to — lecz czu ę, że mnie gnie tęsknota,
Że się z tym dusza mo a zmaga i szamota
I że mówić mi o tym nie wolno — nie wolno…

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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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.
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