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HENRI DE RÉGNIER

Tajemnica
 .   

Jeżeli na mó smutek pragniesz znaleźć słowo,
Bacz, nie badać ukrytych łez ego ta nicy,
Ani czemu się wpatrzył z pochyloną głową
W bezkwietne, szare bruki posępne ulicy.

By ulżyć ego próżni i męce bezradne
Nie wywołu z przepastne głuszy zapomnienia
Widma złudy miłości, ni naǳiei żadne ,
Które oblicze przeszłość milcząca ocienia.

Mów mu racze o drzewach, o słońcu, o zdro ach…
O prześwietlonych morzach i leśne pomroczy,
Zza które wsta e księżyc w srebrzystych zawo ach…
I o wszystkiem, co wiǳi się, otwarłszy oczy.

Mów mu, że każda wiosna nowym kwieciem płonie,
Dłonie tuląc mu cichym ruchem po ednania.

Natura, Zmysły,
Wspomnienia

Bo tylko piękność świata: kształty, barwy, wonie,
Są edynem wspomnieniem, które nie rozrania.

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.
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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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