


 

 

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-
dac ę Nowoczesna Polska.

BOLESŁAW LEŚMIAN
 

Tamten
Sad błyska ąc sękami cieniście się martwi,
Że trawom ciąży zwiewna niedola błękitów, —

Drzewo, Ogród

I że motyl, co walczył zgrozą aksamitów
Z pachnącą bzem wiecznością — zmarł ciszkiem na marchwi.

Motyl

Czy pamiętasz młodości ǳielny czar? A dale —
Otchłań wiosny w niebiosy tak luźnie oprawną?

Młodość, Starość, Miłość,
Miłość spełniona

Albo to — ak ciał naszych pragnęła głąb ale ?
Bo mnie wciąż się wyda e, że to tak niedawno!

I któż wówczas nie wierzył w rozpęd naszych łoǳi?
W rozwarte dłonią naszą do zaświatów bramy?
ǲiś ta wiara uż mĳa — i my z nią mĳamy…
Nie! Nie mogę zapomnieć, żeśmy byli młoǳi!

Wiǳę siebie — tamtego, co w łzach się nie zmieścił —
I w nicość wywędrował wołany daremnie!
Wszakże pieszczę cię dotąd tak, ak tamten pieścił…
A ty wstecz się doń garniesz, choć widmem est we mnie,

Przemiana, Sen, Pamięć

Ale ego widmowość nie całkiem est pusta, —
On się eszcze odraǳa na zgliszczach i w dymie!
I gdy mnie — ǳisie szego — cału esz, śniąc, w usta, —
Tamten we mgle się buǳi — i szepce twe imię!
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