


 

 

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

Niech nikt nad grobem mi nie pła-
cze¹
. Niech nikt nad grobem mi nie płacze,
krom² edne mo e żony,

Śmierć, Łzy, Żałoba

za nic mi wasze łzy sobacze³
i żal ten wasz zmyślony.

. Niech ǳwon nad trumną mi nie kracze,
ni śpiewy wrzeszczą czy e;

Pogrzeb

niech deszcz na pogrzeb mó zapłacze
i wicher niech zawy e.

. Niech kto chce grudę ziemi ciśnie,
aż kopiec mnie przywali.
Nad kurhan słońce niecha błyśnie
i zeschłą glinę pali.

. A kiedyś może, kiedyś eszcze
gdy mi się sprzykrzy leżeć,

Duch, Zmartwychwstanie,
Kondyc a luǳka

rozburzę dom ten, gǳie się mieszczę,
I w słońce pocznę bieżeć.

. Gdy mnie u rzycie, takim lotem,
że postać mam uż asną,
to zawoła cie mnie z powrotem
tą mową mo ą własną.

. Bym ą posłyszał, tam do góry,
gdy gwiazdą będę mĳał —
pode mę może po raz wtóry
ten trud, co mnie zabĳał.

¹Niech nikt nad grobem mi nie płacze — wiersz pisany również do Leona Stępowskiego [przy aciela Wy-
spiańskiego, aktora krakowskiego — red. WL.], ogłoszony przez tegoż w „Nowe Reformie” (). [Innym
utworem pisanym do Stępowskiego est Wierszyk wakacyjny — red. WL.] [przypis redakcy ny]

²krom (starop.) — oprócz. [przypis edytorski]
³sobacze — tu: psie, właściwe dla psa. [przypis edytorski]
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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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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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