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ALOYSIUS BERTRAND

Harlem¹
 .  
W Amsterdamie koguty kiedy zaśpiewają,
Złota kura z Harlemu złote zniesie jajo.
(Ze Stuwierszy² Nostradamusa)
Harlem, ów zachwyca ący obrazeczek, który streszcza szkołę ﬂamanǳką, Harlem wymalowany przez Jana Breughla³, Peetera Neefa⁴, Dawida Teniersa⁵ i Pawła Rembrandta⁶.
I kanał, gǳie modra toń dygoce, i kościółek, gǳie gore pozłocisty witraż, i ganek
kuty, gǳie schnie bielizna w słońcu, i dachówki zielone od chmielu.
I bociany, które macha ą skrzydłami wokół wieży zegarowe grodu, wyciąga ące szy e
z powietrzne wysokości i przy mu ące do ǳiobów dżdżowe krople.
I beztroski burmistrz, który pieści dłonią podwó ny podbródek, i zakochany przekupień kwiatów, który chudnie z wzrokiem wlepionym w tulipan.
I cyganka, która omdlewa ąco pochyla się nad mandoliną, i staruch, który dmie
w obó , i ǳiecko, wydyma ące pęcherz.
I pĳusy, którzy kurzą w pode rzane karczemce, i ǳiewucha⁷ z za azdu, która zawiesza
w oknie nieżywego bażanta.

¹Harlem, własc. Haarlem — miasto w Holandii, położone nad rzeką Spaarne,  km na zach. od Amsterdamu. [przypis edytorski]
²Stuwiersze Nostradamusa a. Centurie — w  r. w Lyonie Nostradamus wydał zbiór Centuries astrologiques,
zawiera ący  czterowierszy grupowanych po sto, o rzekomo prorocze treści. [przypis edytorski]
³Jan Breughel — Jan Breughel starszy (–), zwany Aksamitnym, a. Jan Breughel młodszy (–
), dwóch przedstawicieli słynne ﬂamanǳkie roǳiny, która wydała wielu malarzy. Oba chętnie malowali
sielankowe pe zaże i kwiaty. [przypis edytorski]
⁴Peeter Neef, własc. Pieter Neefs a. Pieter Neeﬀs — dwóch malarzy ﬂamanǳkich nosiło takie imię i nazwisko:
Pieter Neeﬀs I (ok. –po ) i ego syn Pieter Neeﬀs II (–po ). Charakterystyczne dla nich były
przedstawienia wnętrz kościołów. [przypis edytorski]
⁵David Teniers — to imię i nazwisko nosiło czterech malarzy ﬂamanǳkich, z których na barǳie znany est
David Teniers II (–), zięć Jana Breughla starszego. [przypis edytorski]
⁶Rembrandt, własc. Rembrandt Harmenszoon van Rĳn (–) — niekiedy nazywany także Paulem
Rembrandtem. Malarz holenderski, uważany za ednego z na wybitnie szych artystów europe skich. [przypis
edytorski]
⁷ǳiewucha — tu: służąca. [przypis edytorski]

Sielanka, Obraz świata,
Piękno, Pokó , Sztuka,
Kondyc a luǳka
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