


 

 

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-
dac ę Nowoczesna Polska.

BOLESŁAW LEŚMIAN

Wmalinowym chruśniaku
W malinowym chruśniaku, przed ciekawych wzrokiem
Zapoǳiani po głowy, przez długie goǳiny
Zrywaliśmy przybyłe te nocy maliny.
Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem.

Bąk złośnik huczał basem, akby straszył kwiaty,
Rǳawe guzy na słońcu wygrzewał liść chory,

Rośliny, Zwierzęta

Złachmaniałych pa ęczyn skrzyły się wisiory,
I szedł tyłem na grzbiecie akiś żuk kosmaty.

Duszno było od malin, któreś, szepcząc, rwała,
A szept nasz tylko wówczas nacichał w ich woni,
Gdym wargami wygarniał z podane mi dłoni
Owoce, przepo one wonią twego ciała.

I stały się maliny narzęǳiem pieszczoty
Te pierwsze , te zǳiwione , która w całym niebie
Nie zna innych upo eń, oprócz same siebie,
I chce się wciąż powtarzać dla własne ǳiwoty.

I nie wiem, ak się stało, w którym okamgnieniu,
Żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła,
Porwałem two e dłonie — oddałaś w skupieniu,
A chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła.

**********

Śleǳą nas… Okrada ą z ścieżek i ustroni,
Z trudem przez nas wykrytych. Gniew nasz w słońcu pała!

Kochanek, Miłość, Miłość
spełniona

Spieszno nam do łez szczęścia, do tchów naszych woni,
Chcemy pieszczot próbować, poznawać swe ciała.

Pożądanie

Więc na przekór przeszkodom źrenicą bezradną
Chłoniemy się nawza em, niby dwa bezdroża,
A, gdy powiek znużonych kotary opadną,
Czu emy, żeśmy wyszli z uścisków i z łoża.

Nikt tak nigdy nie patrzał, nie bywał tak blady,
I nikt do dna rozkoszy ciałem tak nie dotarł,
I nie nurzał swych pieszczot bezdomne gromady
W takim łożu, pod strażą takich czu nych kotar!
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**********

Taka cisza w ogroǳie, że się e nie oprze
Żaden szelest, co chętnie ta e w nie i ginie.

Ogród

Czerwieniata wiewiórka skacze po sośninie,
Żółty motyl się chwie e na złotawym koprze.

Z własne woli, ze śpiewnym u celu łoskotem
Z abłoni na murawę spada abłko białe,

Jabłko

Łamiąc w droǳe kole no gałęzie spróchniałe,
Co w ślad za nim — spóźnione — opada ą potem.

Chwytasz owoc, zanurzasz w nim zęby na zwiady
I poda esz mym ustom z miłosnym pośpiechem,
A a gryzę i chłonę twoich zębów ślady,
Zębów, które niezwłocznie odsłaniasz ze śmiechem.

**********

Hasło nasze ma dla nas swe ǳie e ta emne:
Lampa, gdy noc uż zdąży świat mrokiem owionąć,

Ta emnica

Winna zgasnąć w te szybie, a w tamte zapłonąć.
Na znak ten oddech tracę. Już schody są ciemne.

Czekasz z dłonią na klamce i, gdy drzwi otwiera,
Tulę tę dłoń, co eszcze ma chłód klamki w sobie,
A ty w zamian przyciskasz mo e ręce obie
Do serca, które zawsze u drzwi obumiera.

Wchoǳę ciszkiem, ak gdyby krok każdy knuł zbrodnię,
Mięǳy sprzęty, co dla mnie są sprzętami czarów.
Sama ścielesz swe łóżko według swych zamiarów,
By szczęściu i pieszczotom było w nim wygodnie.

I zazwycza dopóty milczymy obo e,
Dopóki nie dopełnisz pod ętego trudu.
Ileż w dłoniach twych pieczy, miłości i cudu!
Kocham e, kocham za to, że piękne, że two e.

**********

Zazdrość mo a bezsilnie po łożu się miota:
Kto całował twe piersi, ak a, po kry omu?

Zazdrość

Czy est wśród twoich pieszczot choć edna pieszczota,
Które , prócz mnie, nie dałaś nigdy i nikomu?
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Gniewu mego łza two a wówczas nie ostuǳi!
Poniżam dumę ciała i uczuć przepychy,
A ty mi odpowiadasz, żem marny i lichy,
Podobny do tysiąca obrzydłych ci luǳi.

I wymykasz się naga. W przyległym poko u
We własnym się po chwili zaprzepaszczasz łkaniu,

Cierpienie, Kobieta

I wiem, że na skleconym bezładnie posłaniu
Leżysz, ak topielica na twardym dnie zdro u.

Biegnę tam. Łkania milkną. Cisza, niby w grobie.
Zwinięta, na kształt węża, z bólu i rozpaczy
Nie da esz znaku życia — eno konasz racze ,
Aż znienacka za dłoń mię pociągasz ku sobie.

Jakże łzami przemokłą, znużoną po walce
Dźwigam z nurtów pościeli w ramiona obłędne!

Łzy, Pocałunek

A nóg twych rozemknione pieszczotami palce
Jakże drogie mym ustom i akże niezbędne!

**********

Z dłońmi tak splecionymi, akbyś, klęcząc, spała,
W niedostępne mym oczom wpatrzona wiǳenie,
Płaczesz przez sen i wstrząsem wylękłego ciała
Błagasz o nagłą pomoc, o rychłe zbawienie.

Jeszcze płaczu niesytą do piersi cię tulę
A ty goisz się we mnie, niby lgnąca rana,
A a płacz twó cału ę, biodra i kolana
I ramię i zsuniętą z ramienia koszulę.

Lecz, karmiony ust twoich spłakanym oddechem,
Nie pytam o treść wiǳeń. Dopiero z porania
Zada ę ciemną nocą tłumione pytania.
Odpowiadasz bezładnie — a słucham z uśmiechem.

**********

Wyszło z boru ślepawe, z esieniałe zmrocze,
Spłoǳone samo przez się w senne bezzadumie.
Nieoswo one z niebem patrzy w podobłocze
I węszy świat, którego nie zna, nie rozumie.

Swym cielskiem kostropatym kąpie się w kałuży,
Co nęci, ak ożywczych adów pełna misa,
Czołgliwymi mackami krew z kwiatów wysysa
I ciekliną swych mętów po ziemi się smuży.
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Zwierzę, co trwać nie zdoła zbyt długo na świecie,
Bo wszystko wokół tchnieniem zatruwa i gasi,
Lecz, gdy ty białą dłonią głaszczesz e po grzbiecie,
Ono, mrucząc, do stóp twych korzy się i łasi.

**********

Czasami mo e ślepe posłuszny ochocie
Pragnę w tobie mieć czu ną na byle skinienie

Sługa

Sługę, co pieszczotami gasi me pragnienie,
A ty esteś tak zmyślna i zwinna w pieszczocie!

Gdy twó warkocz, ak w słońcu wybu ałe ziele,
Tchem rozwartych ogrodów mą duszę owionie,

Miłość spełniona

Głowę twą, niby puchar, u mu ę w swe dłonie
I wargami w ślad dreszczu prowaǳę po ciele.

I radu ę się, śleǳąc tę wargę, ak zmierza
Do me piersi kosmate , widne w niedomroczu,
W które marzę pierś w lesie ryczącego zwierza
I staram się, gdy pieścisz, nie tracić go z oczu.

**********

Ty pierwe mgły dosięgasz, a za tobą w ślady
Zdążam, by się w tym samym zaprzepaścić lesie,
I, tropiąc two ą bladość, sam się sta ę blady,
I, zdybawszy twó bezkres, sam ginę w bezkresie.

A potem wzieram w oczy, by zgadnąć, czy dość ci
Omdlenia, co się nogom uǳiela, ak szczęście,
I twe dłonie, ak w pąki, mnę w zdrobniałe pięście,
By się w nich docałować twych chrząstek i kości.

Pocałunek

A one wypukle ą na dłoni przegibie,
Niby pestki owoców, zróżowionych zno em,
I nieśmiałym do ust mych garną się wyro em,
Zata one w swe ciepłe od pieszczot sieǳibie.

Ich dotyk buǳi wzruszeń zaniedbanych krocie,
A ty, tuląc e w warg mych rozrzewnioną ciszę,
ǲiecinnie esz w uścisku, male esz w pieszczocie,
Chwila — a uż cię do snu z lat dawnych kołyszę.

**********
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Zazdrośnicy daremnie chcą pochlebić pierwsi
Czarom, skrytym w twym ciele z mo ą o nich wieǳą!

Ciało

Oczy, co się rzęsami nie tknęły twych piersi,
Czyliż pustym domysłem te czary wyśleǳą?

Kto w chwili pocałunków nie zagrzał swe dłoni
Na twych bioder nawrzałe żąǳą przegięcinie,
Nie potrafi określić upo eń te woni,
Co z ciebie, ako z róży, snem potarte , płynie.

Kto ustami w nóg twoich nie wdumał się dreszcze,
Nigdy dość nie wysłowi twych oczu omdlenia,
A choćby e ǳień cały badał bez wytchnienia,
Nie wypatrzy z nich tego, co a z nich wypieszczę!

**********

Zmienionaż po rozłące? O, nie, niezmieniona!
Lecz akiś kwiat z twych włosów zbiegł do stóp ołtarzy,
A, choć brak tego zbiega nie skalał twe twarzy,
Serce me w ta emnicy przed twym sercem kona…

Dusza two a śmie marzyć, że, w gwiezdne zamiecie
Wdumana, bęǳie trwała raz eszcze i eszcze, —

Ciało, Nieśmiertelność

Lecz ciało? Któż pomyśli o nim we wszechświecie,
Prócz mnie, co tak w nie wierzę i kocham i pieszczę?

I gdy ty, szepcząc słowa, w ust zroǳone zno u,
Da esz pieszczotom u ście w tym szepcie, co pała,
Ja, zamilkły wargami u piersi twych zdro u,
Modlę się o two ego nieśmiertelność ciała.
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