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Gdy poeta za potęg na wyższym wyrokiem,
Zstępu e na te ziemi nudy i nieszczęście:

Matka, Poeta,
Przekleństwo, Bóg

Jego matka, w rozpaczy, z przerażonem okiem
Bluźni — i przeciw Bogu podnosi swe pięście:

«O, czemuż racze łona nie strułam gaǳiną,
Zanim na świat wydałam to szczenię ohydne!

ǲiecko, Nienawiść, Kara

Bądź przeklęta, chwilowe rozkoszy goǳino,
Gdy tą pokusą drgnęło me łono bezwstydne.

Boże, skoroś mnie wybrał śród trzody niewieście
Abym memu mężowi była widmem kary,
I ponieważ nie mogę w całe me boleści
Jak list miłosny w ogień rzucić te poczwary:

Więc twą nienawiść dla mnie, a odbĳę w gniewie
Na tym tworze wyklętym twoich złości lutych¹,
I tak gałęzie pognę w tym nikczemnym drzewie,
Że nigdy nie wypuści pączków swych zatrutych».

Tak szałem nienawiści warga e się pieni,
I, nie po mu ąc wiecznych wyroków pochodni,
Sama przygotowu e w piekielne bezdeni
Stosy dla macierzyńskich zapalone zbrodni.

Ale, pod niewiǳialną anioła opieką,
Wyklęte ǳiecko słońca upa a się czarem,

Anioł, Duch, ǲiecko,
ǲieciństwo, Poeta

I zatruty chleb czarny i zatrute mleko —
Zda e mu się ambroz ą i boskim nektarem.

Igra z wiatru powiewem, rozmawia z obłokiem
I upa a się dźwiękiem dróg krzyżowych pieśni,
A duch, co go w wędrówce śleǳi krok za krokiem,
Płacze, wiǳąc, że wesół ak ptaszkowie leśni.

Wszyscy, których chce kochać, patrzą nań z bo aźnią,
Albo, rozzuchwaleni ǳiecięcia spoko em,

Miłość, Poeta,
Okrucieństwo, Pogarda

Próbu ą, aką dotknąć mogliby go kaźnią
I łzy ego wywołać okrucieństwem swo em!

Do wina i do chleba, które on połyka,
Miesza ą czarny popiół i nieczyste ady,

¹luty (daw.) — srogi. [przypis edytorski]
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Obłudnie precz rzuca ą, czego on dotyka,
Skarżą się, że stąpali, gǳie nóg ego ślady.

Jego kochanka stawa na rynkach publicznych,
Woła ąc: «Gdym dość piękną dlań i dość wspaniałą,

Kobieta, Kobieta
demoniczna, Kochanek,
Poeta, Cierpienie, Bogini,
Ciało

Ażeby on mnie wielbił, więc wzorem klasycznych
Bogiń każę wyzłocić swe różane ciało!

Upo ę się kaǳidłem i myrrą, i nardem,
Mięsem płeć swą odświeżę, wykąpię się w winie,
Aby poznać ze śmiechem, czy w tym sercu hardem
Wywołam, że mnie bęǳie czcił ako boginię.

A kiedy się bezbożną tą znuǳę zabawą,
Położę na nim dłoń swą mocną, choć bezsilną,

Serce, Kot, Okrucieństwo

I harpią swych paznokci bezlitośnie krwawą
Do serca ego drogę zna dę nieomylną.

I ak omdlałe ptaszę, co drżąc się szamota,
Wydrę mu z łona serce eszcze krwią bĳące,

Poeta, Bóg,
Błogosławieństwo,
CierpienieI, ażeby nakarmić miłego mi kota,

Z pogardą mu i śmiechem na ziemię e strącę».

Ale tam, gǳie słoneczny wiǳi tron — w błękity
Wznosi dłoń rozmodloną wieszcz pełen pogody,
I drżą w nim asnowiǳeń błyskawiczne świty,
I nie słyszy, ak huczą wzburzone narody.

«Błogosławionyś Boże, co da esz cierpienie,
Jako boskie lekarstwo przeciw naszym grzechom,
Jak na lepsze esenc i przeczyste płomienie,
Które silnych gotu ą ku świętym uciechom!

Wiem, że ty zachowu esz mie sce dla poety
W błogosławionych kołach twych świętych legionów,
I że go przywołu esz na wieczne bankiety
Cnoty i rozanieleń, panowań i tronów.

Wiem, że ból — to edyny herb na tym padole,
Którego nie poruszą piekła ani nieba,

Światło

I że, by mą mistyczną upleść aureolę,
Na to wszystkich stuleci, wszech globów potrzeba.

Lecz nieznane metale, perły z głębi morza,
Zatracone kle noty Palmiry² odwieczne ,
Cały ten skarb na droższy, promienny ak zorza,
Byłby na asny diadem mó niedostateczny.

Gdyż uwity on bęǳie z światłości przezrocze ,
Czerpane z pierwotnego ogniska promieni,
Z tych źródeł przena świętszych, których luǳkie oczy
Są edynie zwierciadłem nęǳnym, pełnym cieni».

²Palmira — a. Palmyra, staroż. miasto; położone na droǳe handlowe mięǳy Mezopotamią a wybrzeżem
Morza Śróǳiemnego, stało się niezwykle zamożne, zyskało potęgę i pod ęło próbę uniezależnienia się od Ce-
sarstwa Rzymskiego w III w. n.e.; zdobyta w odwecie za bunt przez armię rzym. pod woǳą Aureliana Palmyra
została całkowicie złupiona i zniszczona w  r. [przypis edytorski]
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