


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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Śmierć nęǳarzy
 .  

Śmierć est edynym blaskiem w mrokach życia kiru:
To edyny cel życia, naǳie a, podpora,

Śmierć, Światło, Kondyc a
luǳka, Bieda, Zaświaty

Pociecha i wzmocnienie. Czara eliksiru,
Która nam da e siłę iść aż do wieczora.

To słońce, co przez burze — i śniegi — i nęǳe
Na czarnym widnokręgu promieniście świta —
Jest to sławna gospoda zapisana w księǳe,
Gǳie wszyscy będą edli i pili do syta.

To anioł, który trzyma w dłoniach magnetycznych —
Potęgę snu — i dary wiǳeń ekstatycznych,
I który ściele łoża obdartym żebrakom.

Anioł

Chwała bogów; spiżarnia mistyczna — słoneczna —
Sakwa nęǳarza; ego o czyzna odwieczna
I wrota ku nieznanym cichych niebios szlakom. —

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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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