


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

W jesieni
O cicha, mglista, o smutna esieni!
Już w duszę czar twó ǳiwny, senny spływa,
Przychoǳą chmary zapomnianych cieni,
Tęsknota wieǳie e smutna i tkliwa¹.
Ileż miłości, och, ileż kochania
Umarła przeszłość z naszych serc pochłania,
Z naszych serc biednych, z naszych serc bezdeni!…

Zamykam oczy… Blade, ciche cienie
Suną się w liści posępnym szeleście —
Jak obłok światła; niesie e wspomnienie…
O, dni umarłe! o, dni! gǳież esteście?…
Co pozostało po was?… Ach! daleko,
Daleko kędyś² toczycie się rzeką
Szarą i mętną w głąb puszcz i w milczenie…

¹tkliwy — czuły. [przypis edytorski]
²kędyś (daw.) — gǳieś. [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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