


 

 

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.

STANISŁAW WYSPIAŃSKI

Gdy przyjǳie mi ten świat porzu-
cić¹
. Gdy przy ǳie mi ten świat porzucić,
na akąż nutę będę nucić

Śmierć, Śmiech

melodię zgonu mą wyprawną?
Rzuciłem przecież go uż dawno.

. Już dawno się przestałem smucić
O rzeczy miłe mnie stracone.
Miałyżby smutki eszcze wrócić
kraść, co uż dawno ukraǳione.

. Przecież uż dawno się wyzbyłem
marzeń o utraconym ra u.
Ży ę, by zwało się że żyłem…
nad akąś rzeką, w akimś kra u…

. Nad akąś rzeką, w akimś mieście,
gǳie ślubowałem ślub niewieście,

Dom, Grób, Ślub

gǳie dom stworzyłem e i sobie
z myślą o ednym wspólnym grobie.

. A na tym grobie, wspólnym domie,
niechże mi wichr gałązki łomie,

Wiatr, Deszcz

gałązki zeschłe, zwiędłe, kruche
w esienną deszczną zawieruchę.

. Tak samo będę słuchał w grobie,
ak deszcz po świecie pluszcze sobie,
ak słucham deszczu za tą ścianą –
i wiem, że znów się buǳę rano.

. Niechże mi rano słońce świeci,
niech świeci asno, mocno grze e.

Słońce, ǲiecko, Śmiech,
Grób

Nad grób niech mo e przy dą ǳieci
i niech się edno z nich zaśmie e.

¹Gdy przyjǳie mi ten świat porzucić — wiersz pisany do Leona Stępowskiego [przy aciela Wyspiańskiego,
aktora krakowskiego — red. WL.] i ogłoszony przez tegoż w „Nowe Reformie” w r. . [„Nowa Reforma”
— krakowskie czasopismo sympatyzu ące z obozem demokratów. Ukazywało się dwa razy ǳiennie w latach
– — red. WL.]. [przypis redakcy ny]
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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.
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