


 

 

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.

FRANCIS JAMMES

Śnieg spadnie…
 .   

Śnieg spadnie za dni kilka; pomnę takie dnie
Z przeszłego roku. Takie szare dnie w żałobie

Melancholia, Zima

U kominka. Kiedy mnie pytano: »Co tobie?«
Odpowiadałem: »Ależ nic! Zostawcie mnie!«

Rozmyślałem rok temu w tym poko u,
Podczas kiedy na dworze padał gęsty śnieg —
Rozmyślałem nad niczym i czas zbiegł,
A a znów sieǳę z wierną fa ką mo ą.

Stara komoda z dębu pachnie mi ak wprzód…
Ale a byłem głupi, bo tych wszystkich rzeczy
Nie można było zmienić. Któż zaprzeczy?
Pozą est praca, gdy się wie, że próżny trud.

To śmieszne! Po co dane nam myśli i mowa?
Nie mówi pocałunek, uśmiech, ani wzrok,

Przy aźń, JęzykKondyc a luǳka, Filozof

A ednak rozumiemy e dobrze! A krok
Przy aciela est słodszy, niźli słodkie słowa.

Luǳie ochrzcili gwiazdy, nie myśląc, że im
Wcale nie trzeba imion. A zaś wyliczenia,
Kiedy piękne komety skroś eterów cienia
Prze ść ma ą — nie przeszkoǳi im pó ść szlakiem swym.

Albo i ze mną? Gǳież są owe dnie w żałobie
Z przeszłego roku? Ledwie że pamiętam e.
Powieǳiałbym: »O, nic! Zostawcie mnie!«.
Gdyby mnie przyszedł spytać ktoś: »Co tobie?«
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