


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
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EDWARD LESZCZYŃSKI

Przeszłość mówi
To nieprawda, żem a uż umarła,
to nieprawda, nie wierz temu, mały, —
am się tylko z twych ramion wydarła,
co w bezsilnym uścisku omdlały.

No, nie dąsa się, nie; to nie znaczy,
żeś był słaby w swe doli bolesne ;
am uż z ramion nie takich siłaczy
uciekała w eter bezcielesny.

Wzięłam z sobą wszystko co kochane,
wszystko, wszystko, coś nazywał two em —
patrz, królestwa mo e czarowane,
snów-pamiątek zaludnione ro em.

Tam w przestworzach pod mą władną strażą
sobowtóry chwil umarłych ży ą,

Wspomnienia

wszystkie patrzą two ą własną twarzą,
w kręgu gwiazdy obłędne się wĳą.

W kręgu gwiazdy korowód się kręci,
tłum wiǳiadeł w siebie zapatrzonych,
a upiorne goǳiny pamięci
znaczy zegar całunków straconych —

Więc nieprawda, akobym umarła
— Póki tylko serce two e bĳe —

Pamięć

am się tylko z twych ramion wydarła,
lecz pod gwiazdą pamięci a ży ę.
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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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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
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Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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