Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

MARCELINE DESBORDES VALMORE

Wieniec z liści odarty
 .  
Wieniec, odarty z liści, wreszcie zanieść muszę
W ogród O ca mo ego, gǳie podmuch szeleści,
I trwonić długo będę mą klęczącą duszę:
O ciec zna leki ta ne, by zgłaǳić boleści.
Pó dę, pó dę, przyna mnie zagadam szlochaniem:
„O, spó rz, cierpień nad siły”… Popatrzy z ostrożna,
Pod bladością bez wǳięku, okiem łzą zalanem,
Ponieważ est mym O cem, chętnie mnie rozpozna.
Powie: „Oto ty, duszko, żałobna i miła,
Czyż krokom zabłąkanym nie starczyło ziemi?
O, siostro, am est Bóstwem; tyś w radości żyła.
Oto domostwo, serce me; nie pogardź niemi! ”
Łagodności! słodyczy! O cze! o, ustronie!
Dosłyszałeś twe ǳiecię, gdy samotnie łkało.
Tak, spoǳiewam się Ciebie, niecha dotkną dłonie,
A to, co zatraciłam, posiadasz. Weź ciało.
Ty nie odrzucisz liścia, co zamarł w posusze.
Ta zbrodnia ziemi oto odpuszczona w niebie.
Nie przeklniesz ǳiecka, które rozdało swą duszę,
By oǳyskać ą w winie i anielskim chlebie.
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możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
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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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