Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

JAN KASPROWICZ

Bądź pozdrowiona!
Chociaż mną miotasz po spienione fali,
Jak burza morska resztkami okrętu,
Tuta , gǳie chmur mi słońce nie przepali,
Gǳie każdy ęk mó ginie w głuche dali
Zamętu —

Kondyc a luǳka

Chociaż mi w duszę wlewasz żółci zdro e,
Że myśl tu nieraz myśli przeciwieństwem,
Że gdy ogarną mnie twe niepoko e,
Rzucam na siebie i na bliskie swo e¹
Przekleństwem —
Chociaż mnie krwawym naznaczyłaś chrzestem²,
Stanąwszy blada uż nad mą kołyską;
Choć przez cię³ nieraz ako starzec estem,
Że mi śmierć zda się z swych skrzydeł szelestem
Tak bliską:
Bądź pozdrowiona, o ty bez promienia,
Który naǳie ą martwe serca pieści,
Spowita płaszczem bezdennego cienia,
Źródło me pieśni, macierzy⁴ natchnienia,
Boleści!…

¹na i i wo — ǳiś popr.: na swoich bliskich. [przypis edytorski]
² rz
— ǳiś popr. forma: chrztem. [przypis edytorski]
³prz z i — ǳiś popr.: przez ciebie. [przypis edytorski]
⁴ a i rz — tu: matka. [przypis edytorski]

Cierpienie, Poeta
Los

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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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

Bądź pozdrowiona!



