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wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

BOLESŁAW LEŚMIAN
  

Ponad zakres śnieżycy…
Ponad zakres śnieżycy, ponad wicher i zamieć
Duch mó leci ku tobie w świateł kręgi i smugi.

Duch, Rozpacz

Czy aś rozpacz się sili w biały posąg okamieć¹,
W biały posąg nad brzegiem ociemniałe ² arugi³.

Odkąd znikłaś w ob ęciach niedomknięte w świat bramy
Odkąd zbladłaś, schorzała moich wspomnień bezsiłą,

Tęsknota, Wspomnienia

Tak się ǳiwnie nie znamy, tak się strasznie nie znamy,
Jakby nigdy i nigǳie nas na świecie nie było.

Zna dźmy siebie raz eszcze wśród wichury i cienia,
Zakocha my się w sobie nad otchłanią wieczoru

Marzenie, Miłość

Tą miłością powtórną, co uż nie chce zbawienia,
Tym pragnieniem ostatnim, co uż nie zna oporu!

Zakocha my się w sobie krwawym serca wyzuciem⁴
Z tego szczęścia, o którym nie mówimy nikomu,

Miłość, Śmierć

Zakocha my się w sobie naszych śmierci przeczuciem,
Dwo ga śmierci, co w ednym pragną spełnić się domu.

Rwie się w strzępy wichura, akby szumna e grzywa
Rozszarpała się nagle o sękatą głąb lasu.
Życie, niegdyś zranione, z żył we trwoǳe upływa,
Coraz barǳie na uśmiech brak odwagi i czasu!

Ponad zakres śnieżycy, ponad wicher i zamieć
Duch mó leci ku tobie w świateł kręgi i smugi.
Czy aś rozpacz się sili w biały posąg okamieć,
W biały posąg nad brzegiem ociemniałe arugi.

¹okamieć (neol.) — skamienieć; zamienić się w kamień. [przypis edytorski]
²ociemniały — tu: zacieniony. [przypis edytorski]
³jaruga — ar, wąwóz. [przypis edytorski]
⁴wyzucie — pozbawienie. [przypis edytorski]
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