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O czułej nocy
c
Błogosławione pieśni kalinowe,
Błogosławione kalinowe ǳieło —
Może ptakiem, może drzewem albo miłosnym słowem,
W czułą akąś noc się poczęło.
Niespoǳianie ścisnęła ci się krtań,
Gdyś może sobie, ot tak, przy oknie stanął! —
Wyszeptałeś nad słowem: «Stań się, stań,
Stań się drzewem, ptakiem, ǳiewką ukochaną»…
Ach, od tęskności lube , od szeptu tego,
Czyś mógł wieǳieć, co za sprawa się pocznie. —
Że pochwyci, poniesie ciebie czułego
Niewyrażalne a będące a niewidoczne.
Już nie ptak, nie drzewo, ani na milsza z ǳiew,
Ale śmierć, śmierć z za okna bęǳie kusić,
Bęǳie wabić nieustannie: „Weź mnie, weź,
Jeśli piękno do słów chcesz przymusić”…
Błogosławiona kalinowa pieśń
I owa czuła noc pod polskim niebem —
Już wiekuiście wabić bęǳie śmierć
I bo czulszego wybierać dla siebie.
A od takiego braku, od śmiertelnego wołania,
Niespoǳianie zaciska się krtań,
I nosi ciebie wszęǳie i zewsząd cię wygania —
Spróbu tylko — w oknie ǳisia stań!
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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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wykonana przez Bibliotekę Śląską z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BŚ.
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e zyj o ne e u y
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.
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