


 

 

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.

KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Refleksja
Tam, gdy pomyślę, że się spotkać mamy,
wstąpiwszy w wieczne Ta emnicy bramy,

Śmierć

my, cośmy w krótkie wspólne życia chwili
kochali siebie lub nienawiǳili:
niczym mi zda się, prochem, wobec nieme
martwoty śmierci, wszystko, co czu emy.

Tam, eśli spotkam pomięǳy smętnemi
marami — luǳi, których tu na ziemi
nienawiǳiłem niegdyś, lub kochałem:
czyliż ich sobie umarły przypomnę?
Uczucia owe będąż mi przytomne¹,
które wstrząsały mym ży ącym ciałem?

Tam chyba spokó est wieczny… Więc gdy mię
ta myśl ogarnie, kiedy z tym orszakiem

Melancholia, Zwątpienie

wiǳę złączonych i siebie, i luǳi,
wtłoczonych w chmury umarłych olbrzymie
na wieki wieków: wówczas mi się takiem
niczym wyda e treść duszy człowiecze ,
która się życiem oślepia i łuǳi,
a które wszęǳie i zawsze śmierć przeczy.

Z tą myślą wszystko przebaczyć tu mogę,
a razem² żądać win mych niepamięci,
bo Tam, w posępną śmierci idąc drogę,
cielesnym szałom i nęǳom od ęci,
czyż nie bęǳiemy, ak głuchy i niemy
mgieł poczet, co się przez górskie pustynie
przesuwa wolno i gǳieś w bezmiar płynie,
eśli w ogóle Tam eszcze bęǳiemy?…

¹przytomny — tu: świadomy. [przypis edytorski]
²razem — tu: ednocześnie. [przypis edytorski]
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