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ALOYSIUS BERTRAND

Jedna jeszcze wiosna
 .  
(Coleridge¹)
Jedna wiosna eszcze — edna kropla, która kołysać się bęǳie przez chwilę w mym
gorzkim kielichu, i która wypłynie zeń ak łza!
O, młodości mo a, uciechy two e zamroził pocałunek czasów, lecz boleści przetrwały
czas, który zdusiły na swym łonie.
I wy, które poszarpałyście edwabne nici mego życia, o kobiety! eśli w miłosne me
opowieści był kto oszustem, to nie a, ktoś oszukanym, to nie wy!
O wiosno! ptaszku przelotny, gościu ulotne pory, który nucisz melancholicznie w sercu poety i w gałązkach dębowych!
Jedna wiosna eszcze — eden promień ma owy u czoła młodego poety pośród nieobeszłego świata, u czoła dębu starego pośród kniei!

¹Samuel Taylor Coleridge (–) — ang. poeta. [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/bertrand- edna- eszcze-wiosna
Tekst opracowany na podstawie: Lirycy ancuscy, tłum. Stefan Napierski, Tom , Towarzystwo Wydawnicze
J. Mortkowicza, Warszawa 
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.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aneta Rawska, Dorota Kowalska, Justyna Lech, Marta Nieǳiałkowska,
Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: evildudea@Flickr, CC BY-SA .
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.

Wiosna, Melancholia

