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Ostatnie wspomnienie
 

Dawnie bez serca — ǳiś bez rozumu,
O biedna Lauro! — nim zginę,

Dla ciebie z głuchych pamiątek tłumu
Wianek Ofelii¹ uwinę.

Ty go drżącymi weźmiesz rękoma,
Jak wąż ci czoło okręci…

Oto bławatki, ruta i słoma,
A to są kwiaty pamięci…

Burza żywota nad nami mĳa,
Przeminie — lecz głowę zegnie:

Przemĳanie

Śmiech nie pociesza — ból nie zabĳa, Melancholia
Wkrótce i rozum odbiegnie.

Cicha spoko ność nigdy nie wróci,
Zniszczenia wicher nie wionie;

Słońce nie cieszy, księżyc nie smuci,
A w nicość śmierć nie pochłonie…

Strętwiałość²! — za cóż ten zimny kamień
Na serca nasze się wali?

Miłość romantyczna,
Miłość tragiczna, Trucizna

Żesmy się niegdyś w kra u omamień
Na edne droǳe spotkali?

Że cię tak długo dźwiękami lutni
Buǳiłem i do snu kładłem,

A ty smutnie sza niż luǳie smutni,
Za innym biegłaś wiǳiadłem.

I coraz wyże w niebo lecąca,
Niknęłaś w marzeń lazurze,

Kwiaty

I roztopiona w blasku miesiąca,
Zwiędłą rzuciłaś mi różę.

I nie wiem nawet, czy z twego czoła,
Czy two ą skropiona łezką,

Czy mi akiego ręka anioła
Rzuciła różę niebieską.

Ciemność twe duszy ak dżumy plama
Od ciała przeszła do ciała.

Wiǳisz ad w sercu? — to łza ta sama, Łzy, Serce

¹Ofelia — postać z dramatu Williama Shakespeare’a Hamlet, córka Poloniusza, siostra Laertesa; Hamlet
flirtu e z nią początkowo, następnie zabĳa przez pomyłkę (sąǳąc, że to mąż ego matki) Poloniusza; Ofelia
popada w obłęd i popełnia samobó stwo, topiąc się w rzece; Laertes mszcząc się za o ca i siostrę wyzywa
Hamleta na po edynek, w którym obydwa giną; w scenie ukazu ące obłęd Ofelii po awia się ona w wianku
i rozda e poszczególnym osobom kwiaty i zioła. [przypis edytorski]

²strętwiałość — odrętwienie. [przypis edytorski]
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Którąś ty w serce nalała.
Wiǳisz, ak zagasł ǳiecka rumieniec, Ogień

Gǳieś ty oddechem przebiegła?…
Nie laur na głowie — lecz z ognia wieniec

Tyś skrami oczu zażegła.

ǲiś, gdy mi włosy burza roztarga,
Ogniami czoło mam sine,

A akąś dumą drży mo a warga,
Że w tych płomieniach nie ginę…

Lecz gdy do szczęścia świat mię zawoła,
Nie biegnąc za szczęsnych śladem,

Przeklinam ciebie bladością czoła,
Serca przeklinam cię adem.

Więc niech mię prędko chmury czarnemi
Porywa wicher nicości,

Melancholia

Bo uż przekląłem wszystko na ziemi,
Wszystko — w aniele przeszłości.

Tam, gǳie tłum luǳi huczy, ucieka
I falą powraca ciemną,

Nic mię nie żegna, nic mię nie czeka,
Nic za mną! i nic przede mną!

Gdy bracia moi, gdy wędrownicy
Lecieli z szumem po niebie,

Oko, Serce

Ja, nieruchomy, gwiazdą źrennicy³
Patrzyłem w przeszłość — na ciebie.

ǲiewice ziemi nieraz spostrzegły
Łzawymi oczu błękity,

Że oczy mo e za tobą biegły,
Żem był na sercu zabity.

Okruszynami serca, miłości
Karmiłem blade wiǳiadła…

Serce, Łzy, Wspomnienia

Ale łza taka, ak łza przeszłości,
Na żadne serce nie spadła.

Jak mo e oczy topią się — mdle ą,
Jak myśli rzuca ą ze dna,

Jak iskry sypią, ak łzami le ą,
Ty wiesz! — lecz tylko ty edna.

A teraz, smutny przeszłości echem,
O luǳie, idę za wami,

Melancholia, Nuda, Wiatr

Choć śmiech wasz dla mnie — szalonych śmiechem,
Łzy wasze — szalonych łzami.

Lecz gdy się znuǳę łez zimnych rosą
I zimnych uściskiem prawic,

Duszę mi od was wichry uniosą,
Lecz wichry pełne błyskawic.

Veytoux, d.  lipca  r.

³źrennica — ǳiś popr.: źrenica. [przypis edytorski]

   Ostatnie wspomnienie. Do Laury 



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.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ostatnie-wspomnienie-do-laury
Tekst opracowany na podstawie: Juliusz Słowacki, ǲieła Juliusza Słowackiego. Pierwsze krytyczne wydanie
zbiorowe, t. I., Wiersze drobne, wyd. Bronisław Gubrynowicz, Lwów 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: extranoise@Flickr, CC BY .
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.

   Ostatnie wspomnienie. Do Laury 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ostatnie-wspomnienie-do-laury
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/1520
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

