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ANDRZEJ NIEMOJEWSKI

Morituris¹
Wy, co w pochmurne esieni żywota
Ręce łamiecie nad nieweszłym² siewem,

Starość, Młodość

A zatrzasnąwszy głuche duszy wrota
Przed każdym świeższym stulecia powiewem,
Gdy nas z gniazd waszych rwie ból i tęsknota,
W drogę łabęǳim żegnacie nas śpiewem,
Skargą pokoleń schoǳących ze świata:
Na skrzydłach szału dokąd młódź ta wzlata?

Kto pyta źródeł, dokąd pó ǳie rzeka,
Gdy nurt, wezbrawszy wiosną na uboczu,
Z duszących kotlisk przez tamy ucieka?
Kto pyta młoǳi, dokąd pó ǳie z oczu,
Kiedy wyśnione swobody daleka
Ścianą zalewu spina się w przeźroczu?
Patrzcie na niebo o czystego świata,
Tam geniusz wieku z swą pochodnią wzlata!

Czas, Historia, Przemiana,
Starość, Młodość

Tam wszechpotężna zawisa dłoń czasu,
Skazówki rusza na ǳie ów zegarze
I wam goǳinę zwiastu e wywczasu³
I zwala kultów przeżytych ołtarze,
Łoskotem siekier śród tradyc i lasu
Przeraża wasze kunktatorskie twarze⁴.
Próżno w tym borze czynicie zasieki —
Wiek nie naprawi, co popsuły wieki!

Gdy zaśnieǳiały wasze piękne blizny,
Pytacie, dokąd młódź wzlata szalona?

O czyzna, Odroǳenie

Dokąd my lecim? — Ha, z myśli zgnilizny,
Szuka ąc czystszych oddechów dla łona,
Z stare do nowe my lecim o czyzny,
Co w spracowane u mie nas ramiona
Świat budu ące przez wieków ǳiesiątek —
Trup pada, wsta ą miliardy ży ątek! Trup

¹morituris (łac.) — skazanym na śmierć, na zagładę. [przypis redakcy ny]
²nieweszły — niewzeszły. [przypis edytorski]
³wywczas(daw.) — odpoczynek, tu: śmierć. [przypis edytorski]
⁴kunktatorskie twarze — [twarze] kunktatorów (z łac.), [t .] luǳi waha ących się, nieskorych do decyz i.
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