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Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Pusty okręt
Kędyś¹, kędy nikt się nie ośmieli
z żywych płynąć na bezkresy morza,
u ścian skalnych stromego podnóża
stoi okręt na ciemne topieli².

Okręt

Pod blask słońca ak szkielet się bieli:
wicher rozniósł żagle na przestworza,
nagie, sztywne sterczą maszty z łoża³,
na kształt suchych, olbrzymich piszczeli.

Z wolna, wielki, pogrąża się w bezdno⁴
ten trup-okręt wbity do cieśniny — —
pustka śmierci — czasem tylko siny

Śmierć

cień skał nagich na deski się kłaǳie
w noc miesięczną⁵ bladą i bezgwiezdną,
lub krab pełza po pustym pokłaǳie.

¹kędyś — gǳieś. [przypis edytorski]
²topiel — głębina. [przypis edytorski]
³łoże — tu: podstawa, do które przymocowany est maszt. [przypis edytorski]
⁴bezdno (neol.) — otchłań. [przypis edytorski]
⁵miesięczny — księżycowy. [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
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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