


 

 

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-
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Śnigrobek
Kiedy las od ukąszeń zmór drzewnych pożółciał,
Śnigrobek, błękitnawo zapatrzony w paproć —

Upiór, PrzemianaJesień, Drzewo, Las

Wędrownie się zazłocił — z dali w dal — po dwakroć,
Aż się wsnuł do krainy półduchów i półciał.

Tam ukochał przestwornie mgłę — nierozeznawkę¹,
Co się na wznak — uśmiecha, a na klęczkach — ginie,
Albo się uwysmukla — podobna ǳiewczynie,
Która los w snach zgubiła, ak pustą zabawkę.

Mgła rzekła: «Ust mych przyszłość — z bzu się nie wyzwoli!
Prócz dreszczu — nie mam w kwiatach innego dorobku…

Miłość, Śmierć

Kocha mnie w me pośmiertne za grobem niedoli,
Bom bez nie — nie ta sama… Sprawdź mó czar, Śnigrobku!» —

I rzekł na to Śnigrobek: «Niech nicość nam sprzy a!
Tak mi modro ǳiś z tobą!… Łzy — odda aniołom.

Rozkosz, Śmierć, Erotyzm

Wszelka radość est w końcu tyleż, co niczy a…
W uro onych ogrodach zna dź mnie i oszołom!» — Pożądanie

Szołomiła mu usta, obłąkała ręce,
A on tulił cud chwie ny i czar e nieścisły, —
I patrzył w zakochane mglistości ǳiewczęce,
Gǳie obok żąǳy śmierci — wrą pieszczot domysły.

I ginąc od nadmiaru mgły w czu nym ob ęciu
Wpośród złotawych przyćmień i błękitnych zadym, —
Skonał wreszcie — posłuszny temu wniebowzięciu,
Które przez sen zawǳięczał — fioletom bladym.

Pogrzeb

Czas się włóczył po drzewach. Noc przyszła — żałobna.
Cienie wszystkich umarłych — ubożuchno szare —

Grób

Pochowały Śnigrobka na wieczną niewiarę —
We wszystkich grobach naraz i w każdym — z osobna.

Mgła mu w trumnę skrzystego nawrzucała nieba,
A wszechświat, co uż stał się czymś w roǳa u mitu, — Sen, Śmierć, Przemiana,

Niebo, Więzień, Życie ako
wędrówka

Ożywiony pogrzebem — pomyślał, że trzeba
Zmienić cel nieistnienia i mie sce — niebytu.

Więc — choć ktoś go do mgławic i dróg mlecznych przykuł, —
On, wstrząsa ąc łańcuchy przeznaczeń bez treści, —

¹nierozeznawka — neol. od czas. rozeznawać, t . orientować się, rozpoznawać. [przypis redakcy ny]
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Śnił, że w drogę wyrusza, ak rǳawy wehikuł,
Zbłąkany w złotym wnętrzu zamierzchłe powieści.

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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