


 

 

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

JAN KASPROWICZ
   ,  

Orzeł
Królewski, dumny ptak

w ma estatyczne pysze
Przemoc, Ptak

Na turniach uwił tron,
skrzesanych ręką burzy:

Stąd, w słońca lecąc szlak,
w błękitach się kołysze,

Przecina niebios skłon,
lub w chmurach się zanurzy.

Ziemia w pogarǳie dlań,
w granice zwarta ciasne!

W nieskończoności głąb
na zawsze snać się rzuci…

Już traci z ócz swą grań,
z ócz gniazdo traci własne,

Na ten skalisty zrąb
snać nigdy uż nie wróci!

Leć, duszo, za nim w ślad
z uwielbień skrą w źrenicy!…

Cóż to?… Rozpaczny ból
powietrze krzykiem trwoży…

To orzeł z wyżyn spadł
i wpił się w kark kozicy!…

Popłynął krwawy zdró
po śniegów runi świeże …

Ha! ten obłoków król,
słonecznych pan przestworzy,

Ży e, ak zwykły zbó ,
i z mordu i grabieży…
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/z-wichrow-i-hal-z-tatr-orzel
Tekst opracowany na podstawie: Jan Kasprowicz, Krzak ǳikie róży, Towarzystwo Wydawnicze, Lwów, 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Olga Sutkowska.
Okładka na podstawie: Widok tatrzański, Stefan Filipkiewicz (-), domena publiczna
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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