


 

 

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.
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Morietur stella
Goǳina mo a się zbliża
i otacza ą ciemności —
uż wyschły źródła miłości
i w płomienne męce krzyża
serce wciąż głębie się zniża,
wciąż głębie w nim rany roźǳieram —
i ży ę, by czuć, że umieram.

Na fali czystym błękicie
łódź mo a płynie w wygnanie —
i wiǳę zorzy świtanie —
i wiǳę loch mó w granicie —
oh, ręce mo e otnĳcie,
gdyż bramę Grozy rozwieram —
On rzekł mi: a w Tobie — umieram.

Nademną złote łabęǳie
rozbłękitnia ą się w hymny —
a w głębi wiǳę gad zimny,
i oczy krwawe — w obłęǳie —
i ktoś mi szepce: — a wszęǳie
za two em sercem się wǳieram —
a mrok — a śmierć — a Bóg — nie umieram.

O wy, kratery wulkanów,
zamarzłym ogniem zionące —
o, mo e róże więdnące,
wśród czarne mgły oceanów —
o niedolo mych peanów,
w których się Boga wypieram,
a stopy zimne cału ąc, umieram.

Słowiku, co ożywiasz ga e
w pustyniach mo ego łona —
ach, akże serce me kona
ach, akie męki dozna ę —
paląc w płomieniach swe ra e —
na liche kolumnie się wspieram —
z nią padam — i łkam — i umieram.

Z Twych rąk mi płyną ulżenia,
gdy krwią swą rosisz me lico —
lecz doli me ta emnicą,
zamknięta w groǳie płomienia!
gǳie tak mnie trapią cierpienia
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i tyle szturmów odpieram,
żeć zamek zdam — bo umieram.

Oto ak cień się przekradać
pod murem ra skich ogrodów —
w ogniu się paląc wśród lodów —
mieć Cię — a nie posiadać —
zdobyć — ukochać — postradać —
to człowiek — z niego się wyǳieram
— daremnie! daremnie ży ę i umieram.

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-mroku-gwiazd-morietur-stella/
Tekst opracowany na podstawie: Tadeusz Miciński, W mroku gwiazd, nakł autora, [Kraków] dr. 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) na podstawie tekstu do-
stępnego w serwisie Wikiźródła (http://pl.wikisource.org). Redakc ę techniczną wykonał Wo ciech Kotwica,
a korektę ze źródłem wikiskrybowie. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i ǲieǳictwa Naro-
dowego.

Okładka na podstawie: timepiece, Robert Couse-Baker@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.
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