


 

 

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.

JERZY ŻUŁAWSKI

Moje życie
Ja nie będę żył długo: nadto szybko ży ę,
nadto serca wyda ę, nadto wrażeń chłonę

Kondyc a luǳka

i zuchwale zanadto odǳieram zasłonę,
która święte obrazy z Sais¹ mrokiem kry e.

ǲisia eszcze potężne tętno w żyłach bĳe,
eszcze oko się żarzy i usta spragnione

Carpe diem

brzeg pucharu chwyta ą, eszcze żąǳą płonę:
ale czu ę, że śmierci wąż uż ściska szy ę…

Nie dbam, nie dbam, dni kilka mnie czy więce bęǳie,
chciałbym tylko mieć tyle chwil życia i siły,
by nić wysnuć do końca, co się w duszy przęǳie,

wcielić w pieśni te myśli, co się tęskne śniły,
i w hymn przekuć śpiewany w zwycięskim obłęǳie
zwątpień ęki: a chętnie pó dę do mogiły!

¹Sais — ognisko wieǳy kapłańskie w starożytnym Egipcie. Była tam sławna świątynia bogini Neith [opie-
kunki zmarłych; red. WL]; napis u we ścia głosił o nie : „Jam est wszystko, co było, est i bęǳie; żaden
śmiertelny nie uchylił mo e zasłony”. [przypis redakcy ny]

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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