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KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Na pamiątkę
Jeżeli duchy ma ą żywot wieczny,
eżeli wieczne przechoǳą przemiany,

Dusza

to ziemia dla nich est tragedią bytu;
żywotów akichś marzą blask słoneczny
i chcą dla siebie czegoś zza błękitu —
i na nęǳ swoich patrzą krwawe rany.

*

Jeżeli kiedy choć goǳinę edną,
ak gdyby cichym, dalekim ustroniem

Pamięć

było ci serce czy e; eśli chwilę
spokó i ulgę w nim miałaś bezwiedną:
to uż to serce zasłużyło tyle,
ażeby więce nie zapomnieć o nim.

*

Jedno est tylko zbawienie na ziemi:
zatłumić w sobie ǳikie luǳkie zwierzę,

Idealista

za ideami lecieć słonecznemi
i zgłuszyć serca krzyk w wielkie ofierze,
i, zapomniawszy swo e doli własne ,
niedolom cuǳym być ak anioł asny.
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