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KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Nie wierzę w nic…
Nie wierzę w nic, nie pragnę niczego na świecie,
Wstręt mam do wszystkich czynów, drwię z wszelkich zapałów:
Posągi moich marzeń strącam z piedestałów¹
I zdruzgotane rzucam w niepamięci śmiecie…

A wprzód² e depcę z żalu tak ǳikim szaleństwem,
Jak rzeźbiarz, co chciał zakląć w marmur Aodytę³,

Żal, Śmiech, Przekleństwo

Wiǳąc trud swó daremnym, marmury rozbite
Depce, plącząc⁴ krzyk bólu z śmiechem i przekleństwem.

I edna mi uż tylko wiara pozostała:
Że konieczność est wszystkim, wola luǳka niczym —
I edno mi uż tylko zostało pragnienie

Wiara, Kondyc a luǳka

Nirwany⁵, w które istność⁶ pogrąża się cała
W bezwładności, w omdleniu sennym, ta emniczym
I, nie czu ąc, przechoǳi z wolna w nieistnienie.

Śmierć

¹piedestał — cokól, postument. [przypis edytorski]
²wprzód (daw.) — na pierw. [przypis edytorski]
³Afrodyta — w mitologii gr. bogini miłości. [przypis edytorski]
⁴plątać — tu: łączyć, mieszać. [przypis edytorski]
⁵nirwana — w buddyzmie stan wyzwolenia się z cyklu naroǳin i śmierci (reinkarnac i), wyzwala ący duszę

od cierpienia. [przypis edytorski]
⁶istność (daw.) — istnienie. [przypis edytorski]
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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.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nie-wierze-w-nic
Tekst opracowany na podstawie: Kazimierz Przerwa-Tetma er, Wybór poezy (nowy), Warszawa 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Śląską z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BŚ.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Marta Nieǳiałkowska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: maf@Flickr, CC BY-SA .
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.
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