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wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

ALOYSIUS BERTRAND

Moje ustronie
 .  

(baron R. Monthermé)

(Voss¹, Idylla XIII)

Chata mo a miałaby, latem, listowie leśne za parasol i esienią, ako ogród, na skra u Dom, Marzenie
okna trochę mchu, który wypĳa perełki deszczu, i nieco laku², pachnącego migdałami.

Lecz zimą — cóż za uciecha, kiedy ranek wytrząsłby wiązanki szronu na me szy- Zima
by zamarzłe, postrzegać barǳo daleko, u brzegu boru, podróżnego, który stąpa, wciąż
mnie szy, ego i ego zwierzę uczne, w śniegu i tumanie mgły!

Jakaż uciecha, z wieczora, oglądać po kronikach, pod okapem kominka pełga ącego
i syconego wonią ałowcowego chrustu, chrobrych³ wo ów i mnichów, w tak przeǳiw-
nych odmalowanych konterfektach⁴, że edni zda ą się wciąż eszcze woǳić za łby, a inni
modlić!

I aka uciecha, nocą, w goǳinie wątpliwe i blade , która wyprzeǳa rąbek dnia, słyszeć
ak mó kogut drze się aż do zachrypnięcia w kurniku, i ak słabo odpowiada mu kur
z folwarku, warta, która wygramoliła się ako przednia straż uśpione wioski. Bieda, Bezdomność, Poeta,

KrólAch! gdybyż król czytywał nas w Luwrze — o, muzo mo a, bez schronu przed bu-
rzami życia! — suweren tak wielu lenników, iż nie doliczy się liczby swych zamczysk, nie
poskąpiłby nam chatki ustronne !

¹Johann Heinrich Voss (–) — niem. poeta i tłumacz. [przypis edytorski]
²lak (bot.) — roślina ozdobna. [przypis edytorski]
³chrobry (daw.) — waleczny, ǳielny. [przypis edytorski]
⁴konterfekt (daw.) — obrazek, portret. [przypis edytorski]
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