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EDWARD LESZCZYŃSKI

Powrotne fale
Pod te kamienne domu progi,
pod dwór ten wie ski, ogród ten,

MorzePamięć

przychoǳi morze me młodości,
przychoǳą fale dawnych scen.

Skróś tego morza¹ w czas daleki
— zda się — me serce w głąb upadło,
ak głaz w przepaściach cicho leży,
a eszcze toni drży zwierciadło —

I pod kamienne domu progi,
pod dwór ten wie ski, ogród ten,

Dom

z poszumem morza idą kręgi —
wspomnienia, fale dawnych scen.

Idą i szumią, szemrzą, gra ą
stłumionym chórem pieśń zawodną:

Wspomnienia

śpiewa ą życie me stracone,
śpiewa ą wiosnę sił urodną.

Na brzegu sto ę — łowię głosy
zna ome mi, zna ome.
Czu ę, że znowu wszystko ży e
co się przeżyło raz — znikome.

Serce me, co uż legło głazem
w otchłani zapomniane ,
znów bĳe w piersi, w krwi me ǳwoni
swó śpiew niewyśpiewany:

— Bierz w oczy z ócz² młodości czar,
rozkoszą drży , omdlewa !

Młodość

zna smętek chwil, zawrotny szał,
— zapomnĳ! — kocha ! — śpiewa !

Nie żąda nic, nie stwarza nic
dla trwałych spełnień celu!
przez łzy i śmiech muzykę słysz
w twym smętku i weselu!

Za tobą świat, za tobą czas —
edyne to goǳiny —
zadźwięczy śpiew — zatętni krew —
wybraniec ty edyny!

¹Skróś tego morza — ǳiś: przez to morze. [przypis edytorski]
²ócz (daw.) — ǳiś popr. forma D. l.mn: oczu. [przypis edytorski]
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— Zna omych tonów słucham — płonę —
palący ból mię³ buǳi.

Cierpienie

Serce me, co tam legło w toni,
wspomnieniem tylko luǳi.

I tylko błysło w noc miesięczną⁴
co z dawna mrok uż kry e,
— Pod dwór ten wie ski, ogród ten,
przypomnień fala bĳe.

³mię (daw.) — ǳiś popr. forma: mnie. [przypis edytorski]
⁴miesięczny (poet.) — księżycowy. [przypis edytorski]
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