


 

 

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

Już nie wiem, co poza mną było…
Już nie wiem, co poza mną było —
czy żyłem kiedy?… czy kochałem?…
Zda mi się, sto ę za mogiłą —
cóż w te mogile pochowałem?

Czy pochowałem akie kwiaty?
Czy pochowałem złote rzeczy?

Grób

Nie wiem — to akieś dawne światy,
stracone z mego serca pieczy¹.

Snadź nic nie było żalu warte,
skoro nie został żal po niczem² — —
napisy trumien są zatarte,
blask lamp grobowych nie był Zniczem.

Jak obcy po przeszłości choǳę,
w tę i w tę stronę zwracam głowę,

Krew

a to są przecie³ tu, przy noǳe,
krwi mo e rzeki koralowe.

Wstrzymam się, idę i znów stanę,
akbym nie wieǳiał, gǳiem wniósł głowę —
a to są przecie w bród rozlane
krwi mo e rzeki purpurowe…

¹piecza — opieka. [przypis edytorski]
²niczem — ǳiś popr.: niczym. [przypis edytorski]
³przecie — ǳiś popr.: przecież. [przypis edytorski]
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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.

 - Już nie wiem, co poza mną było… 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/juz-nie-wiem-co-poza-mna-bylo
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/1397
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

