


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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BOLESŁAW LEŚMIAN
 

Goryl
Spoza drzew gęstwy goryl kosmaty
Śmieszliwym ślepiem wyzierał w światy.

Małpa, Śmiech, Obraz
świata, Drwina

Małpował orła, gdy ranny strzałą
Wlecze po ziemi nic warte ciało.

Ptak

I lwa małpował, kiedy w barłogu
Kłem spłoszonemu zagraża Bogu.

I, drwiąc, przedrzeźniał wieczności minę,
Kiedy z błękitu schoǳi w dolinę.

Śmierć, Los

Aż śmierć, wtulona w szary przyoǳiew¹,
Stanęła przed nim, że zbladł nad spoǳiew!

Chciał ą zmałpować, ale nie umiał, —
Chciał coś zrozumieć — i nie zrozumiał.

I padł e do nóg, nie wieǳąc czemu,
I — niewieǳący — skomlał po psiemu.

A ona cicho, niby mogiła,
Pierś mu przydeptać stopą raczyła.

Niezmałpowana, nieprzedrzeźniona
Patrzyła w niego, ak rzężąc, kona.

¹przyoǳiew — ubranie, przyoǳiewek. [przypis edytorski]
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