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BOLESŁAW LEŚMIAN
 

Urszula Kochanowska¹
Gdy po śmierci w niebiosów przybyłam pustkowie,
Bóg długo patrzał na mnie i głaskał po głowie.

Bóg, ǲiecko, Śmierć,
Zaświaty

— „Zbliż się do mnie, Urszulo! Poglądasz², ak żywa…
Zrobię dla cię, co zechcesz, byś była szczęśliwa”.

— „Zrób tak, Boże — szepnęłam — by w nieb Twoich krasie
Wszystko było tak samo, ak tam — w Czarnolasie!³” —

I umilkłam zlękniona i oczy unoszę,
By zbadać, czy się gniewa, że Go o to proszę?

Uśmiechnął się i skinął — i wnet z Boże łaski
Powstał dom kubek w kubek, ak nasz — Czarnolaski. Dom

I sprzęty i donice rozkwitłego ziela
Tak podobne, aż oczom straszno od wesela!

I rzekł: „Oto są — sprzęty, a oto — donice.
Tylko patrzeć, ak przy dą stęsknieni roǳice!

I a, gdy gwiazdy do snu poukładam w niebie,
Nieraz do drzwi zapukam, by odwieǳić ciebie!”

I odszedł, a a zaraz krzątam się, ak mogę, —
Więc nakrywam do stołu, omiatam podłogę —

I w suknię na różowszą ciało przyoblekam
I sen wieczny odpęǳam — i czuwam — i czekam…

Już świt pierwszą roznietą złoci się po ścianie,
Gdy właśnie słychać kroki i do drzwi pukanie…

Więc zrywam się i biegnę! Wiatr po niebie ǳwoni!
Serce w piersi zamiera… Nie!… To — Bóg, nie oni!…

Córka, Matka, Miłość,
Miłość silnie sza niż śmierć,
O ciec, Roǳina

¹Urszula Kochanowska (zm. ) — córka Jana Kochanowskiego i Doroty Podlodowskie . Zmarła w ǳie-
ciństwie, po e śmierci o ciec–poeta napisał cykl XIX Trenów. Cykl traktu e o skandalu egzystenc alnym, aki
wywołu e śmierć — szczególnie tak nieoczekiwana i nieuzasadniona ak przedwczesna śmierć ǳiecka. W po-
pularne lekturze Treny odczytywane są ako wyraz żalu o ca po śmierci ǳiecka. [przypis edytorski]

²Poglądasz — wyglądasz. [przypis edytorski]
³Czarnolas — wieś w wo ewóǳtwie mazowieckim, gǳie żył i tworzył poeta Jan Kochanowski. [przypis

edytorski]
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