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ADAM MICKIEWICZ

Kochanek duchów
Kochanek duchów, ileż was spotkałem,
Ileż to oczu ak gwiazd przeleciało,

Serce, Skąpiec, Bóg

Ileż to rączek, tonąc, uściskałem:
A serce nigdy z sercem nie gadało!
Wydałem wiele serca, ak ze skrzyni
Młody rozrzutnik; lecz dłużnicy moi
Nic nie oddali. Któż ǳisia obwini,
Że się rozrzutnik spostrzegł, że się boi
Zwierzać¹ w niepewne i nieznane ręce?
Żegnam was, żegnam nadobne ǳiewice;
Żegnam was, żegnam, o duchy, młoǳieńce²!
Rozrzutnik młody, resztę skarbu schwycę,
W ziemię zakopię; nie czas reszty tracić.
Już czu ę starość: mam żebrać w potrzebie?
Znalazłem tego, co zdoła zapłacić
Rzetelnie, z lichwą³ i na czas — On w niebie.

¹zwierzać się — tu: powierzać się. [przypis edytorski]
²młoǳieńce — ǳiś popr. forma M. i W. lm: młoǳieńcy. [przypis edytorski]
³lichwa — tu: procent (pobierany za uǳielenie pożyczki). [przypis edytorski]
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udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mickiewicz-kochanek-duchow
Tekst opracowany na podstawie: Poezye Adama Mickiewicza wydane w setną rocznicę uroǳin wieszcza -
-, Tom II, Nakładem Wydawnictwa ǲieł Ludowych Karola Miarki, Mikołów [b.d.]
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z książki udostępnione przez Aleksandrę Sekułę.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Dorota Kowalska, Paulina Ołtusek, Zosia.
Okładka na podstawie: Aleksandra Sekuła, CC BY-SA .
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.
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