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Dafne
W kle nocie ziemi, w ukochane Grecyi, wiǳiał Apollo od pewnego czasu coǳień wspa-
niałe ǳieła, mądre myśli, dobre czyny i ład śród luǳi, więc chciał być dla nich łaskawym.
Skoro tylko utrzenka go zbuǳiła, kazał wiatrom pospęǳać z nieba wszystkie chmury
i zamknąć e w grotach pod widnokręgiem, ażeby nawet na krawęǳie sklepienia się nie
wysuwały. Kiedy uż taki spokó otulił naturę, że słychać było szmery płatków w otwiera-
ących się pąkach, kiedy na lże szy podmuch nie odrywał woni od koron kwiecia, Apol-
lo odsłonił z mroków tarczę słońca, u ął ą w rękę, stanął w rydwanie, dał rumakom
z płomienistemi grzywami znak do biegu i wy echał na czyste, błękitne niebo. Chórem
wǳięczności i zachwytu powitały go na dole wszystkie żywe twory, a on, pęǳąc szlakiem
wschodu coraz wyże , płosząc gwiazdy i ciska ąc iskry w krople rosy poranne , rozglądał
się po świecie z wysoka, wspaniały, dumny i radością promienny.

Już dowiózł słońce prawie do szczytu kopuły nieba, gdy nagle pohamował nieco ru-
maki i utkwił zdumiony wzrok na ziemi, w ustronne kotlinie nadmorskiego ga u. Pod
rozłożystem i nizko swe gałęzie zwiesza ącem drzewem, wśród trzciny miękką trawą pode-
słane , nieopodal szumiące kaskady strumienia, leżała czarowna nymfa, otoczona ro em
motylów. Jedne, sieǳąc na łodyżkach, przypatrywały się e figlarnie; inne krążyły nad
nią, inne, niby kwiaty niebieskie, żółte, czerwone, białe, wpinały się w czarne e włosy.
Ona, rozbawiona niemi, co chwila przechylała swą głowę ku wciętemu w brzeg poto-
ku zwierciadłu wody, ażeby zobaczyć, aka barwa motylich skrzydeł wǳięcznie ą zdobi.
Pomimo że oswoiła się ze swą pięknością, olśniona nią, znowu uśmiechała się do odbi-
cia e w wodnym krysztale. Poǳiwiała sama w sobie i białe czoło myśli pełne, i krucze
piórka brwi u ego spodu przypięte, i oczy gorącem uczuciem migotliwe, i cudowny no-
sek, ukrytą namiętnością ruchomy, i półotwarte usta, niewyczepaną rozkosz pocałunków
obiecu ące.

Apollo wpatrywał się w nią długo, a twarz ego przenikało coraz silnie sze uwielbienie.
Nareszcie zatrzymał rydwan, złożył na nim słońce, a sam lotem strzały spadł na ziemię.

Nymfa opęǳała się dwu natrętnym motylom, które chciały e usiąść na piersiach,
gdy stanął przed nią. Spłoszone zalotniki pierzchły i przyczepiwszy się do liści drzewa,
patrzyły ze zdumieniem i zazdrością na pięknego boga; ona zaś wylękła ego nagłem
z awieniem się, wskoczyła szybkim rzutem w kaskadę i okryła się prawie po ramiona
spada ącym płaszczem wody. Niepokó wyglądał przez rozszerzone źrenice e oczu, koral
ust przybladł, a drżące ręce usiłowały pochwycić białe puchy spienionych fal i naciągnąć
e wyże na obnażone ciało.

— Kto esteś? — spytał Apollo, postąpiwszy na krawędź potoku.
— Dafne — odrzekła słabym, ale dźwięcznym tonem.
— Czemu nie wiǳiałem cię dotąd?
— Zeus stworzył mnie niedawno i kazał pomalować owady świeżemi barwami.
— Dlaczego kry esz swą piękność? Czy ą oszpeca aka skaza?
— Nie!
— Więc porzuć tę wodną szatę.
— Kiedy mnie wstyd w nią oblókł.
— Ja ą zde mę.
To rzekłszy, krzyknął w las; echo pochwyciło ego głos i poniosło daleko, a wkrót-

ce zatamowany u źródła strumień uciął swą srebrną taśmę, ostatnie fale kaskady opadły
i odsłoniły nymfę zupełnie. Odurzony czarem e wǳięków Apollo rzucił się ku nie .
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Ona, uprzeǳiwszy ego ruch, wbiegła w gęstwinę. Niby askółka w zwinnych zwrotach,
przemykała się mięǳy drzewami, a on, ak orzeł, dościgał ą coraz bliże . Nareszcie u ął.
Ale w chwili, kiedy ą dotknął, ona wydawszy głębokie westchnienie, zaczęła nagle prze-
istaczać się w krzew i pokrywać liściami. Zamiast e ręki, Apollo trzymał gałąź, w które
biło słabe tętno. Smutny i wzruszony uszczknął edną z odrośli, które powstały z e wło-
sów, opasał nią swe czoło, wrócił na niebo i powiózł słońce dale . Odtąd krzew, w który
zamieniła się nymfa, nazwano e imieniem: wawrzynem¹.

*

Los Apollona przeszedł w ǳieǳictwie na ego potomków, których długi szereg wy-
mienia i długie ǳie e zapisu e Klio.

Był mięǳy nimi eden, przez o ca szczególnie obdarowany. Niosąc przed ludźmi po-
chodnię swego geniuszu, do rzał wśród nich uroczą ǳiewicę, którą natura dla niego wy-
pieściła i którą on pokochał. Kiedy wszakże sięgnął po nią, zamieniła mu się w wawrzyn
i złożyła na ego głowie świeży dotąd wieniec nieśmiertelne chwały, a w ego sercu uczucie
głębokie miłości; bo chociaż zniknęła, natchniony tem uczuciem, wpatrzony pamięcią
w e świetlaną postać, która wszystkim ego myślom nadawała taki blask, ak słońce fa-
lom morza, przeszedł za nią przez piekło, czyściec i niebo, opowieǳiawszy luǳiom tę
wędrówkę wstrząsa ącym ęzykiem, którego oni dotychczas z poǳiwem słucha ą.

Był drugi, który pobiegł za ucieka ącą przed nim czaroǳie ką, ale kiedy uż miał ą
pochwycić w swo e ob ęcia, uścisnął laur. Odtąd bowiem śpiewał tylko o nie , stał się
słowikiem poezyi, wydobywszy ze swe piersi na rzewnie sze dźwięki miłosne tęsknoty.

Był trzeci, który daremnie gonił za cudowną rusałką i zamiast nie zdobył wawrzyn.
Wiǳiał bowiem i malował twarz e we wszystkich twarzach niewieścich, ukryła się ona
w ego pęǳlu i farbach, zatarła w ego wyobraźni inne oblicza, przeǳiergała mu się ko-
le no w postacie bogiń i ziemianek, świętych i grzesznych, szczęśliwych i cierpiących,
a zawsze nadawała ego geniuszowi zdumiewa ącą siłę.

Był czwarty, który nigdy nie połączył się ze swą ukochaną, ale umysł ego spotężniał
w odległe i radosne rozmowie. Z bólów swego serca odgadł ta emnice życia, wydobył
z nich namiętne barwy i upa a ące wonie uczuć, podał światu czarę prawd, roztopionych
we łzach, ak perły w winie. To też kochanka-myśliciela uwieńczyły mądrość z miłością,
filozofia z poezyą.

Był inny, któremu raz ob awiła się piękna kobieta i rzuciwszy na ego głowę splot
liści laurowych, zniknęła. Uroczony, zapadł w głębokie marzenie, z którego wydobywał
taką muzykę, że słysząc ą, na śpiewnie sze ptaki milkły zawstyǳone, a drzewa nie śmiały
powtarzać e w odgłosach, ażeby niemi nie popsuć boskie harmonii.

Był inny, przed którym kochanka ucieka ąc snuła za sobą z ego serca, niby z kłębka,
tęczową nić przeǳiwne poezyi, a on z te przęǳy układał wspaniałe obrazy, przez nikogo
nie zaćmione, przez wszystkich uwielbiane, a przez wǳięcznych ego rodaków ozdobione
niewiędnącym wawrzynem.

Było eszcze wielu, barǳo wielu innych, których tylko muza historyi policzyć umie.

*

Wszyscy oni śród hołdów, akie im składano, śród chwały, aka ich otaczała, nie za-
pominali o cierpieniach serc swoich i skarżyli się bogu, który był ich o cem. Wzruszony
temi żalami Apollo, z echawszy wieczorem z modrego nieba, na którem pozostały tylko
gwiazdy, niby szczątki żaru odpadłe w przelocie z gore ące głowni, i owinąwszy tarczę
słońca oponą nocy, zwołał do pałacu ze złociste zorzy duchy swych wsławionych geniu-
szem a zbolałych miłosną tęsknotą synów. Przebywały one w nowych, żywych wcieleniach
na ziemi, ale stawiły się ako cienie z wieńcami na głowach.

— Witm was — rzekł — natchnione boskością ǳieci mo e. Wysłuchałem głosu ran
waszych i postanowiłem e zamknąć.

¹krzew, w który zamieniła się nymfa, nazwano jej imieniem: wawrzynemc — Dafne znaczy po grecku: wawrzyn,
laur. [przypis autorski]
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Jedna ściana pałacu rozwarła się, a w oddali, na tle ciemnego granatu nieba wyraźnie
odcięta od niego swą asnością, w szacie prze rzystego obłoku ukazała się Dafne. Piękna
wszakże e twarz zaczęła co chwila zmieniać swe rysy, tak, że nie tracąc uroku, przedsta-
wiała coraz inną postać. To też zebrane duchy wydały okrzyk z rozmaitych imion, gdyż
każdy zawolał ku nie imieniem te , którą kochał.

— Rozǳieli się ona — przemówił Apollo — na tyle postaci, ile ich w waszych
sercach przebywa, i każdy otrzyma swo ą. Ale wpierw zedrzy cie wawrzyny z głów waszych
i odrzućcie e ze wzgardą.

Czekał — duchy milczały. Nareszcie eden z nich, ak gdyby myśli wszystkich w niego
się zlały, odrzekł:

— Nie kochamy tych, które nam laur odbiera ą, lecz tylko te, które go nam na czoła
kładą.

Zasunęła się ściana pałacu, wiǳenie znikło, a duchy łańcuchem mar uwieńczonych
wróciły na ziemię. Apollo patrzał za niemi dumnie uśmiechnięty.

Odtąd uż nie rozczula się, gdy wiǳi, ak ego synowie, ściga ąc Dafne, zdobywa ą
wawrzyn.
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