


 

 

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.

ALOYSIUS BERTRAND

Do P. Davida, snycerza¹ posągów
 .  

Pieniąǳ, Sztuka

(Gilbert)

Nie, Bóg, rozbłysk, który pała w tró kącie symbolicznym, nie est pismem, wyrytym Bóg

Kondyc a luǳka, Losna wargach wieǳy luǳkie !
Nie, miłość, uczucie naiwne i ǳiewicze, które przesłania oczy ze wstydu i dumy

Miłośćw sanktuarium serca, nie est tą czułością czelną², która szafu e łzami zalotności spoza
szparek maski, małpu ące niewinność!

Nie, chwała, szlachectwo, którego godłami nie kupczono nigdy, nie est pęǳlem go- Sława, Szlachcic

Artysta, Poetalarskim, który po cenie wyznaczone kupu e pierwszy lepszy w ǳiennikarskim sklepiku³!
I a modliłem się, i kochałem, i śpiewałem, biedny i cierpiący poeta! I oto na próżno

Biedaserce mo e przelewa się od wiary, miłości i natchnienia!
Gdyż uroǳiłem się kalekim orlątkiem! Ja o moich przeznaczeń, byna mnie nie chro-

nione przez gorące skrzydliska dostatku, est równie drążone, równie puste, ak złocony
orzech Egipc anina.

Ach! człowiek, powieǳ mi, eśli wiesz, człowiek, krucha zabaweczka, skoczek, dryga-
ący na sznurkach namiętności: estże pa acem, którego zużywa życie i wpół łamie śmierć?

¹snycerz — osoba za mu ąca się artystycznym rzeźbieniem w drewnie. [przypis edytorski]
²czelny (daw.) — bezczelny, zuchwały. [przypis edytorski]
³ǳiennikarski sklepik — ǳiś: kiosk. [przypis edytorski]
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