


 

 

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.

KAZIMIERA ZAWISTOWSKA

Moja dusza
Mo a dusza est łąką chaotycznych kwieci;
Czasem nęcą ą gwiazdy, czasem usta świeże,

Dusza

A czasem księżycowe ściele sobie leże,
I z niego w wir życiowych rzuca się zamieci.

Chorą pieśnią ma dusza est chorych stuleci;
Czasem rzewna, ak proste prababek pacierze,

Sztuka, ǲieǳictwo

Lub wmyślona posępnie w mord, krew i grabieże,
Jak rumak bezwęǳidlny¹, rozhukany leci!

Te duszy śnią się święte lub też kurtyzany —
Dym kaǳideł, skąpany w bachiczne ² wonności —
I wówczas e weselne śpiewa ą peany³,

Pokusa, Pokuta

Że rozkoszy potęgą świat powstał z nicości;
Lecz niebawem pokutna znowu w prochu leży
I z żalu na twarz padłszy, w niebo asne wierzy.

¹bezwęǳidlny — od: bez węǳidła; bez pręta, do którego mocu e się le ce; nieograniczony uzdą. [przypis
edytorski]

²bachiczny — hulaszczy, rozwiązły; por. Bachus, bóg wina i ekstazy. [przypis edytorski]
³pean — u staroż. Greków uroczysta pieśń na cześć bogów. [przypis redakcy ny]
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