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KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

ǲiwna chwila
Czas płynie… Nigdy więce nie przy dą ku sobie —
rozeszli się na zawsze, na zawsze rozstali,
ży ą, akby na innym każde żyło globie — —
czas płynie, czas, co z każdym dniem rozǳiela dale …

Stracona chwila złudy… Już ak grobu płyta
powoli mchem zarasta i pleśnią zakwita:
tak owa chwila w pomrok wspomnienia się chowa
i z wolna ginie z oczu, ak płyta grobowa.

Rozstali się… Czy patrzą eszcze kiedy w stronę
swo e dawne przeszłości? Czy oczy, zaćmione

Rozstanie

mimowolnie mgłą żalu, zwraca ą ku sobie,
ży ąc, akby na innym każde żyło globie?…

Obcy są sobie do dna…

Raz, w dalekich górach,
gdy się wieczór na ziemię w ciemnych zsuwał chmurach,

Samotność

wieczór górski esienny, posępny i słotny:
na Anioł Pański ǳwon bił. Sieǳiałem samotny,
patrząc w okno. Tak pusto mi było, akoby
same mnie otoczyły mogiły i groby,
a dusza mo a, na kształt oślepłego ptaka,
co, bĳąc skrzydłem próżno, nie chce sunąć z krzaka,
błąkała mi się w piersi, smutna i samotna
i ciemna, ako noc ta w mrocznych chmurach słotna¹.
Nagle począł ǳwon dźwięczeć… W te pustce, w tym mroku, Matka Boska
na nieskończone lasów i tęsknot otchłanie,
smutny, w przestrzeń płynący ǳwon na Zwiastowanie,
ak u nas tam daleko, u gór moich stoku…
I zdało mi się wówczas, że z chmur, ak lilĳa²,
wykwitnie twarz anielska, że się mgła rozwĳa
i że z mgły, na kształt srebrne światłości księżyca,
srebrna, cicha i asna z awi się ǲiewica…
Jam wówczas tylko wierzył… I wówczas, w te zmroczy³,
w owe dalekie stronie, w obczyźnie dalekie ,
w te samotności grobu, gdym wznosił powieki
i spo rzałem ku niebu — zawilgły mi oczy…
Wezbrało mi się serce… Byłbym ziemię całą
cisnął do mego serca — ono świat kochało,
to puste, głuche serce w ową ǳiwną chwilę
kochało świat do łez…

¹słotny — deszczowy. [przypis edytorski]
²lilĳa — ǳiś popr.: lilia. [przypis edytorski]
³w tej zmroczy — od zmrocze: mroczne mie sce, mrok; w tym mrocznym mie scu. [przypis edytorski]
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Byłem podniesiony
w nieziemskie i nieznane mi dotąd regiony
akie ś wielkie miłości, uko eń wza emnych,
zapomnień krzywd i żalów i uniesień ziemnych,
byłem, akby na zmarłych ziemskich żąǳ mogile.
Czułem w wnętrzu mym, w piersi, duch, co się kołysze Modlitwa
ponad wszystkim, co luǳkie, z niczym się nie zspala,
est ako mgła nad rzeką, pod którą grzmi fala,
a ona ma swą wieczną, niezmąconą ciszę…
I rzekły mo e usta w ową ǳiwną chwilę
wielkie, święte i czyste: Ave Maria⁴…

Rozstali się — i nigdy nie przy dą ku sobie,
rozeszli się na zawsze, na zawsze rozstali,
ży ą, akby na innym każde żyło globie — —
czas płynie, czas, co z każdym dniem rozǳiela dale —
są sobie obcy do dna.

Lecz czyż nigdy ona
nie uczuła nad sercem, akby wzdłuż e łona
płynęła ciepła, duża spadła łza deszczowa?
i nigdy nie słyszała w wieczorne goǳinie,
kiedy dusza się Bogu, ako kwiat rozwinie,
cichego słów szelestu: bądź zdrowa! bądź zdrowa!
bądź szczęśliwa na wieki! bądź błogosławiona⁉…

⁴Ave Maria (łac.) — Zdrowaś Mario; pierwsze słowa modlitwy Pozdrowienie anielskie. [przypis edytorski]

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.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przerwa-tetma er-ǳiwna-chwila/
Tekst opracowany na podstawie: Kazimierz Przerwa-Tetma er, Wybór poez i, nakł. Gebethner i Wolff, War-
szawa-Lublin-Łódź .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Śląską z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BŚ. Utwór powstał w ramach ”Planu
współpracy z Polonią i Polakami za granicą w  roku” realizowanego za pośrednictwem MSZ w roku .
Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informac i, w tym informac i
o stosowane licenc i, o posiadaczach praw oraz o ”Planie współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 
r.”.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Katarzyna Dug, Paulina Choromańska, Weronika Trzeciak, Wo ciech Ko-
twica.
Okładka na podstawie: superdeuxe, CC BY .
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.

 - ǲiwna chwila 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przerwa-tetmajer-dziwna-chwila/
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/4001
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

