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.

GUSTAVE KAHN

Śpiewaj wolno…
 .   
Śpiewa wolno i cicho. Mo e serce płacze…
Lekko uderza smętny akord minorowy¹!
Zimno! goǳiny płyną ak błędne tułacze
Blada mgła ta emnicy skryła nasze głowy.
Przerwĳ! Tak! dobrze! ale twó głos est tak senny…
Słyszysz, w pustce coś ęczy niby szloch stłumiony.
Śpiewa wolno… Czy czu esz, ak na śpiewne tony
Pada lęk nierozwity klęski nieodmienne ?

Śpiew, Smutek, Łzy

Jeszcze! Pieśń się przewleka. Mo e serce płacze…
Gromady akieś szare przyćmiły pochodnie,
Niech nadmiar² mocne wonie rozwie ą się racze :
Alkowa ak mogiła szarze e i chłodnie.
Skądże mi ten dreszcz ǳiwu, co serce przenika,
Skąd to miękkie andante³ miarowe harmonii?
U bieli okien słania się ǳiwna muzyka
Ruchów mglistych i skrzydeł, i obłocznych woni.

Muzyka

Dość! Pozwól skonać pieśni. Mo e serce płacze…
Oćma⁴ pokrywa kręgi świateł. Uroczyście
Zstąpiła cisza mięǳy poszmery żebracze,
Co pierzcha ą trwożliwie na e dumne przy ście.
Ostaw⁵! Niech woń i tony w wspólny grób się chylą
Pod rytmem melancholii bezmiernie zwycięskie …
Wszystko głuchnie, szarze e i kona… O, chwilo,
Zali⁶ otwierasz nawias wiekuiste klęski?

Cisza, Ciemność, Klęska

¹minorowy (muz.) — w tonac i molowe , smutny. [przypis edytorski]
²nadmiar — tu: nadmiernie, zbyt. [przypis edytorski]
³andante (wł., muz.) — melodia w tempie umiarkowanym. [przypis edytorski]
⁴oćma a. ćma (daw.) — ciemność, mrok. [przypis edytorski]
⁵ostawić — ǳiś: zostawić. [przypis edytorski]
⁶zali (daw.) — czy. [przypis edytorski]

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kahn-spiewa -wolno
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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: Daria Pranga, Dorota Kowalska, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: Chicago - Cloud Gate, ruﬃn_ready@Flickr, CC BY .
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.

  Śpiewaj wolno…



