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Marzenie ciekawego
 .  -

Mów, czy smak boleści ci, ako mnie est znany?
Czyli, ak mnie, ǳiwakiem ogół cię nazywa?

Cierpienie

Miałem umierać. Był to w me duszy zmieszany
Przestrach z żąǳą, akowaś boleść osobliwa;

Śmierć

Męka wespół z naǳie ą. — Opór był złamany. —
Im barǳie dobiegała klepsydra straszliwa,
Ból przechoǳił w ostrze sze, rozkosznie sze stany;
Serce me rwało wszelkie ze światem ogniwa. —

I byłem na kształt chciwe widowisk ǳieciny,
Co — ak wszelkie zawady — nie cierpi kurtyny…
Aż naga prawda błysła licem lodowatym;

Śmierć mię nie zaǳiwiła; świtania złowieszcze
Rozbłysły wkoło: „Jak to? więc uż koniec na tym?”
Kurtyna podniesiona — a — czekałem eszcze…

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.
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.
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