


 

 

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.
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Rok nieistnienia
Nadchoǳi rok nieistnienia, nadchoǳi straszne bezkwiecie,
W tym roku wszystkie ǳiewczęta wyginą, niby motyle.

Śmierć, Przemĳanie

Ja pierwsza blednę samochcąc i umrzeć muszę za chwilę —
I uż umieram — o, spo rzy ! — i uż mnie nie ma na świecie!

Ucz się pożądać me śmierci, ponętne pieścić nietrwanie,
Całować mrzonkę, co dla cię kształt ust czerwonych przybiera,
I wierzyć w radość mych cieni, i w oczu mych obcowanie:
Nie wiǳi, eno¹ obcu e ten, co naprawdę umiera.

Uczył się kochać umarłą, pieścił dłoń, które nie było,
Całował oczy zamknięte, każdą powiekę z osobna,

Miłość silnie sza niż śmierć,
Pocałunek, Ciało

Porozumiewał się z piersią, ak z pełną pieszczot mogiłą —
Ale nie wieǳiał, co czuła, bo nazbyt była zagrobna².

Czy czu esz mo e pieszczoty i pocałunki, i radość?
Czyli³ nie bolą cię mroki i nieistnienia nadmiary?

Miłość, Tęsknota, Śmierć

O, wyzna wszystko do końca, uczyń tęsknocie me zadość,
Zadrży z miłości pośmiertne , eślić dostępne e czary!

Czemuż tak wątpisz o zmarłe ? Wszak uż do cudów nawykam,
Miłości estem posłuszna i szczęściu się nie opieram!
I czu ę two ą pieszczotę, i coraz barǳie zanikam,
I czu ę twe pocałunki, i coraz barǳie umieram.

¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
²zagrobny (neol.) — zmarły. [przypis edytorski]
³czyli — czy z partykułą pyta ną -li. [przypis edytorski]
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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
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