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ADAM MICKIEWICZ

Sen
Chociaż zmuszona bęǳiesz mnie porzucić,
Jeżeli serca nie zmienisz w kochaniu,
Rzuca ąc nawet nie chcie mnie zasmucić
I rozsta ąc się, nie mów o rozstaniu!
Przed smutnem¹ utrem, niech eszcze z wieczora
Ostatnia spłynie na pieszczotach chwilka;
A kiedy przy ǳie rozstania się pora,
Wtenczas trucizny da mi kropel kilka.
Do ust twych usta przycisnę; powieki
Zamykać nie chcę, gdy mię² śmierć zamroczy;
Niecha rozkosznie usypiam na wieki,
Cału ąc lica, patrząc w two e oczy.
A po dniach wielu czy po latach wielu,
Kiedy mi każą mogiłę porzucić³,
Wspomnisz o twoim sennym⁴ przy acielu
I zstąpisz z niebios, aby go ocucić.
Znowu mię złożysz na twem łonie białem⁵,
Znowu mię ramię kochane otoczy;
Zbuǳę się, myśląc, że chwilkę drzemałem,
Cału ąc lica, patrząc w two e oczy.

¹smutnem — daw. (XIX w.) forma N. i Msc. przymiotników r.ż. i r.n.; ǳiś u ednolicone: smutnym. [przypis
edytorski]
²mię — daw. forma zaimka w pozyc ach nieakcentowanych w zdaniu (por. cię). [przypis edytorski]
³Kiedy mi każą mogiłę porzucić — w dniu Sądu Ostatecznego. [przypis edytorski]
⁴senny (daw.) — tu: śpiący, pogrążony we śnie. [przypis edytorski]
⁵twem, białem — daw. (XIX w.) forma N. i Msc. zaimków przymiotników r.ż. i r.n. [przypis edytorski]

Kochanek romantyczny
Rozstanie

Miłość silnie sza niż śmierć,
Zaświaty,
Zmartwychwstanie,
Samobó stwo
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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
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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