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Moses Krumholc
Na rumuńskie granicy,
W samym sercu Wyżnicy¹,
Moses Krumholc po ǳiadkach
Ma dom własny i tartak.

Praca

Za dnia kłód tartych zgrzyty,
Bierwionowe² skowyty,
W szlochu tracza³ za adłym
Desek spazm i drzew skamły⁴.

Za to w wieczór świąteczny
Słychać w rynku szum rzeczny
I do okien Krumholca
Wpada światło miesiąca⁵.

Ruski smęt kalinowy…
Ruś wyrusza na łowy,
Goni szumki i dumki…
Mosesowe asunki⁶…

Bo choć Moses rachu e,
Drzewem dobrze handlu e,

Melancholia, ǲieǳictwo

Deski w le ach⁷ pienięży⁸:
Nie ma rady na księżyc!

W duszy ciemno i śpiewno…
Jakże zmóc taką rzewność?
I dylemat odwieczny:
Mó to smęt, czy szum rzeczny?

A i także po ǳiadkach —
Mosesowa zagadka:
Na pół płacz, na pół cichość —
Cetno w sercu czy licho⁹?

Zwątpienie, Szaleństwo

¹Wyżnica — miasteczko w płd.-zach. części Ukrainy, położone nad Czeremoszem, blisko granicy z Ru-
munią; do  r. na granicy polsko-rumuńskie . [przypis edytorski]

²bierwionowy — przym. utworzony od rzecz. bierwiono (ociosany i okorowany pień drzewa). [przypis edy-
torski]

³tracz— robotnik z ręczną piłą lub maszyna w tartaku do wstępnego cięcia kłód drzewa (tu racze : maszyna).
[przypis edytorski]

⁴skamły — skamlenia, ęki. [przypis edytorski]
⁵miesiąc (daw.) — księżyc. [przypis edytorski]
⁶frasunek (daw.) — zmartwienie. [przypis edytorski]
⁷lej (rum. leu) — waluta Rumunii. [przypis edytorski]
⁸spieniężyć — sprzedać, zamienić na gotówkę; pienięży — ǳiś popr.: spienięża. [przypis edytorski]
⁹Cetno w sercu czy licho — nawiązanie do daw. gry w które losu e się cyy parzyste (cetno) i nieparzyste

(licho); przy czym cetno oznacza wygraną, a licho przegraną. [przypis edytorski]
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Niby asne — noc ruska,
Czeremoszski¹⁰ nurt pluska,
Chłodek rześki w ulicy:
Mieszka Moses w Wyżnicy.

Niby tak… tak… est pewny,
Że ma tuta skład drzewny,
Lecz na trudnie est właśnie
Rzecz tę sobie wy aśnić.

Rzecz tę w sobie rozwikłać —
Bo to w Kutach¹¹ na przykład,
Też est tartak ak tuta ,
A to przecież est w Kutach…

Też ak tuta o zmierzchu
Rude rogi na wierzchu,
Szumy rzeczne pod traczem…
Coś to tak… coś inacze …

Ta uparta wątpliwość,
Wrogi, przemożny żywioł,
Mosesowy niepokó —
Czyha złe na obłoku…

Gdyby Dawid uż dorósł,
Zmógłby licho wieczoru,

Syn, Naǳie a, Marzenie,
ǲiecko

Moses mógłby odetchnąć…
Dawid — pe sate cetno¹²!

Zmógłby czary czerwieńskie
I słabości niemęskie —
Smęt ruskiego miesiąca,
Smęt Mosesa Krumholca…

Spływa błogość spod powiek…
Co to bęǳie za człowiek,
Byleby się uchował.
O, naǳie o kwietniowa!

Śpiewno w duszy i rzewno —
Jakże zmóc taką pewność?
Krąży głowa zawrotnie…
Nie masz sił… Lament w oknie…

¹⁰Czeremoszski — przym. utworzony od nazwy rzeki Czeremosz, która w latach – stanowiła granicę
mięǳy Polską a Rumunią. [przypis edytorski]

¹¹Kuty — miasteczko w płd.-zach. części Ukrainy, położone nad Czeremoszem, blisko granicy z Rumunią;
w latach – w granicach Polski. [przypis edytorski]

¹²cetno — wygrana; tu: nagroda, pomyślny los. [przypis edytorski]
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