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Dwugłos miłości
Ro owisko istot pożądliwością wielkich a mocą małych coraz gwałtownie zaczęło się zwie-
rać, kłębić i zagryzać, ak gdyby w obawie, ażeby kulista bryła, która e niosła po prze-
strzeni, nie uderzyła się o zawadę i nie zrzuciła słabo przyczepionych do nie siłą ciążenia
w bezdenną otchłań świata. Czasem w przerwach szumu złowrogich szeptów, z wycia
ǳikich głosów i krzyku zuchwałe głupoty wydobywał się nieśmiało lękliwy ton szcze-
re miłości, skromnego rozumu lub bolesnego ęku; ale wkrótce tonął, ak woń polnych
kwiatów w swędach pobo owiska, ak świergot zięb we wrzasku kruków. Chór ziemi
był hymnem zwycięskiego gwałtu; e chwałę adowite ęzyki wybĳały w krwiożerczych
paszczach, ak żelazne serca chwałę nieba w ǳwonach.

*

Mroki opadały na nią warstwami coraz gęstszemi. Poprzeǳiły one i zwiastowały Noc,
która wkrótce zasiadła na tronie z krzyształów lodu, wysłanym skórkami nietoperzów
i obitym na krawęǳiach źrenicami bazyliszków. Unosiły go na swych grzbietach dwie
leżące hyeny, za podnóże służył mu zwinięty szakal, a u wierzchu tylnego oparcia kołysał
się leniwie zamyślony sęp. Władczyni trzymała w edne ręce miecz, a w drugie krzyż
opleciony ogonem żywego węża, który wsunąwszy się połową przez ranę boku rozpięte-
go Chrystusa, przez boleśnie otwarte ego usta wysuwał swo e żądło. Groźna i ponura e
twarz u ęta była w ramy długich, prostych włosów; nad czołem błyszczał wąski łuk księ-
życa, a po szacie z kruczych piór rozsypały się drobne gwiazdki. Przed tronem na ołtarzu
ze spróchniałych serc, w wydrążonych czaszkach luǳkich paliły się kaǳidła, których gę-
ste i ciężkie dymy rozwieszały swe kłęby na wyparach szerokiego bagniska, miga ącego
niezliczonymi płomykami błędnych ogników.

Zaledwie Noc usiadła, upiory e orszaku, zgasiwszy ostatni promień słońca, zd ęły
z ramion swe pani długi czarny płaszcz i rzuciły wichrom, które w te chwili nadbiegły.
Pochwyciły go one, z szumem szerokich skrzydeł uniosły i rozpostarły po niebie. Na tle
tego kiru mocnie szym blaskiem odbiły się gwiazdy e szaty i ogniki otacza ącego ą trzę-
sawiska. Były to edyne światła w te ciemności. Wywabione niemi ze swych am, szczelin
i rumowisk przypełzały lub przyskoczyły przed tron Nocy różne potwory ziemi. Sycząc,
piszcząc, skrzecząc, mówiąc grzechotliwym i rozdźwięcznym chórem, zaczęły błagać ą
o miłosierǳie i łaskę.

— Władczyni potężna, opiekunko słabych i ułomnych, zlitu się nad nami, niemogą-
cymi znieść asności i żyć w nie bezpiecznie. Pod two ą edynie osłoną opuszczamy nasze
legowiska i spożywamy resztki płodów ziemi, niedo eǳone i porzucone przez twory,
których oczy nie mrużą się w świetle. Dobroczynna i sprawiedliwa pani, zedrzy z nie-
bios oślepia ącą nas tarczę, zdmuchnĳ przeklętą pochodnię dnia, zamknĳ okno świata
przed słońcem, które nas razi, w nory i ǳiuple zapęǳa, prześladowcom ukazu e. Niech
od ściany do ściany przestrzeni rozścielą się zmierzchy i rozepną czarne smugi, niech na
żadnym skrawku ziemi nie bęǳie widnie , niż na dnie morza, niech wieczna ciemność
ściera wszystkie barwy, niech nawet śniegi pomracza.

— Czaroǳie ko, połóż swe chłodne palce na powiekach oczu z małemi źrenicami i za-
mknĳ e snem mocnym. Zawrzy usta wymowne albo uchyl e tyle edynie, ile potrzeba
do wciągnięcia powietrza płucom, do przepuszczenia lekkich westchnień i chrapliwych
oddechów. Nakaż milczenie głosom donośnym i dźwiękom śpiewnym, niech natomiast
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odezwą się swobodnie i słyszane będą nasze stłumione szepty i krótkie poświsty. Otul
świat ciszą, dozwól ą tylko zakłócać szmerom i na chwilę rozǳierać żywiołom natury.
ǲieci two e, zagłuszone gwarem życia, sto ą pośród niego nieme. Ani drżenie pyłków
ostu, ani syk żmii, ani sapanie sowy, ani chrząkanie kreta, ani żałosna trąbka komara, ani
grzechotka żaby — żaden ton z symfonii, na cześć two ą od wieków grane , nie zdoła się
przebić przez muzykę orkiestry dnia. Spraw, wszechmocna, ażeby pierś ziemi nie brzmia-
ła głośnie , niż wnętrze grobu, w którym szeleszczą drobne robaczki i odbĳa ą się echa
gniewów bożych. Niech Bóg tylko ma prawo w naturze huczeć gromem, ak on eden
ma prawo świecić błyskawicą.

— Roǳicielko spoko u, powstrzyma lub osłab ruch życia, który nas chłonie i dła-
wi. Nie możemy ani zdążyć w wyścigu stworzeń zuchwałych, ani mu drogi zagroǳić
nieprzebytą górą. Szalone wiry kręcą nas w swych kołowrotach i przerzuca ą sobie wza-
emnie, gwałtowne prądy rozmiata ą nas i pęǳą w dal, ak tuman kurzu. Podczas gdy my
pełzamy, przelatu e po naszych ciałach i rozgniata e gromada nieokiełznanych besty ,
goniących marę zdrożnego szczęścia. Matko na dobrotliwsza, niech tętno ziemi zwolnie-
e, niech Bóg tylko wypuszcza na nią z chmur swe huragany, ale niech e twory nie idą
z nimi w zawody. Spoko u granitowych skał, spoko u zmarłych oceanów, spoko u pustyń
piaszczystych — bądź błogosławiony!

Noc dała znak łaski pochyloną głową, za który rzesza, zgromaǳona przed e tro-
nem, poǳiękowała przeciągłym wybuchem pisków, skowyczeń, ryków, który aż odbił
się o strop niebios. Ciemność tak zsiadła się, że w nie znikła postać władczyni, e tron
wraz z godłami i orszakiem, nawet e sierp księżyca, gwiazdki e szaty i błędne ogniki.
Na barǳie rozszerzone źrenice nie mogły do rzeć niczego. Słychać było tylko trzepotanie
skrzydeł, tarcie wĳących się ciał, ciężkie podskoki lub złośliwe warknięcia.

Nagle, ponad tem zbiorowiskiem, ak iskierka w czarnym węglu, zaświecił w mroku
maleńki robaczek, który płynął na spoko nych falach powietrza. Natychmiast prześlizgnął
się po ciszy syk, gruchnęły pomruki, wreszcie odezwały się wycia, powstał zgiełk, gonitwa
— i biedny robaczek w akie ś paszczy zginął. Teraz i on, choć również gwiazdka Nocy,
w e płaszczu błyszczeć nie mógł.

Rozdrażnione walką o ten drobny łup, a głodne drapieżce zaczęły coraz głośnie szcze-
rzyć ku sobie adowite i ostre zęby. Tu i ówǳie szarpnięty i zraniony odskomlił krzywdę
lub pomścił ą na innym, tu i owǳie wpadł w ciszę krótko ucięty śmiertelnem uderze-
niem krzyk. Napaści stawały się coraz częstsze, a ich odpory — rozpaczliwsze. Ziemia po
kilkakroć zastękała boleśnie.

Sen e ǳieci był ciężki i dręczący. Niektóre z nich opuściły swe łoża i nieobuǳo-
ne wyszły na pola, przesuwały się wolno śród drzew leśnych lub stawały zadumane nad
krawęǳiami obrywów przepaścistych. Gdy do uszu ich dobiegł odgłos za adłe walki,
cofały się instynktownie i przerażone przyśpieszały kroku w stronę przeciwną. Gǳie-
niegǳie błysnął kaganek w ręku istoty, od które sen pierzchł i którą echa krwawych
zapasów wypłoszyły z noclegu. Ale wkrótce wzbĳał się wokoło nie zmieszany z różnych
wrzasków zgiełk, wśród którego gasły owe płomyki, a na ich mie scu tryskał głęboki ęk.

I ziemia brzmiała hymnem zwycięskiego gwałtu.

*

Ciemność nie pruła się, a całun nocy wciąż wisiał rozpięty na obłokach. Powoli wiatr
zaczął e kołysać, fałdować, zganiać i rozpęǳać, spa ać i szarpać, zwĳać i rozciągać na
enǳle. Kilka kłaków czarnych oddarł od stropu i cisnął, a odsłoniwszy płaty asności,
zleciał na ziemię, skręcił z liści i piasku słup tańczący i obniósłszy go po polach, roz-
dmuchnął. Tymczasem u sklepienia nieba nabrzmiała ciężka, czarna chmura, w które
łonie oǳywały się głuche grzmoty. Przewalała ona ciągle swe olbrzymie kłęby, leniwa
a niespoko na, ślepa a groźna. Nie otworzyła oczu, nie błysnęła ani ednym promieniem
gniewu, wywinęła edynie swe wielkie cielsko, a przecież, chociaż zdawała się zasypiać,
zionęła walką, bo drżała burzą. Je złowrogie turkoty rozlegały się długo i coraz głośnie .
Nareszcie zaryczała wstrząsa ącym, przeciągłym hukiem i wylała na ziemię potoki deszczu
które od ziemi do nieba przeciągnęły się lasem strun płynnych. Wszystkie twory nocy
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wsunęły się do swych schronisk. Na otwarte ziemi pozostało tylko to, co do nie przy-
rosło. Nawet wiatr wskoczył na wierzchołki drzew i uciekł z nich w obłoki, które ob ęły
świat ciemno-szarą pokrywą. Burza pieniła się.

Wkrótce strumienie deszczu pozaciekały we wszystkie szpary, ponapełniały każde
wgięcie, każde wydrążenie ziemi, która wygłaǳiwszy swe dołki, bruzdy i zmarszczki,
zaszkliła się gładką powierzchnią. Nawet cienkie wężyki potoków, wĳące się w głębokich
rowach, nabrzmiały aż do brzegów, a na skrętach i spadkach na eżyły swe płowe, szumiące
grzywy.

Wreszcie woda, bucha ąca z chmury, zaczęła podrywać lepianki i domy. Przerażeni
ich mieszkańcy wybiegli pół-naǳy, z nieprzetartym snem na oczach, śród szumu, plusku
i ciemności tułali się bez drogi i celu, ucieka ąc od śladów, ktore za sobą odcisnęli i które
woda zalewała. Ogólna trwoga oswoiła i zobo ętniła wza emnie wszystkich. Jagnię ocierało
się o lwa, zbrodniarz szedł obok męczennika, ladacznica — obok siostry miłosierǳia.
Z na rozmaitszych istot tworzyły się i rozprzęgały przypadkowe grupy. Nikt nie wieǳiał,
dokąd dąży. Burza spastwiwszy się nad ziemią, nieco ochłonęła. Przestała przyna mnie
pluć spienioną ulewą, chociaż nie ściągnęła z niebios ponure opony, za którą grzmiały
ciągle e groźby.

*

Nad wyniosłem urwiskiem, pod którem przebiegały rozczochrane fale, stał mężczy-
zna młody w bluzie, przepasane sznurem. Szerokie wyloty głęboko obnażyły mu ręce,
a odwinięty kołnierz — szy ę, na które odchyliła się bladą twarzą ku niebu nieruchoma
głowa. Usta miał nieco otwarte i gorączkowym oddechem przypalone, nozdrza mu drga-
ły, brwi ssunęły się surowo nad oczami, w których odbĳała się łuna dogasa ącego pożaru
duszy. Czoło ego lśniło się taką białością, że go mroki przyćmić nie mogły.

Stał długo niemy, wreszcie szepnął cicho:
— Czy prócz ziemi niema w przestrzeni innego przytułku dla człowieka?…
Opuścił głowę, powiódł znużonym wzrokiem w około siebie i zatrzymał go na akimś

białym owalu luǳkie twarzy, którego cienie nocy również zatrzeć nie zdołały.
Błyskawica zygzakiem rozpruła chmurę i roz aśniła cały widnokrąg.
Przy e świetle mężczyzna u rzał nieopodal młodą kobietę, sieǳącą na odłamie skały,

z zaplecionemi rękami patrzącą w nurt potoku, który kipiał pod e stopami. Smukłą
kibić otulała biała tunika, zagina ąca się wǳięcznie po łukach e ciała, które z pod osłony
przebĳało się całem bogactwem swych kształtów i linii. Bu ne piersi falowały lekkim
ruchem, włosy rozbiegły się w puklach po szyi i muskały ą łagodnie. Nad twarzą tak
przecudnego wykro u, aki tylko geniusz wyrysować a natura stworzyć zdolna, pastwił
się okrutny smutek, który skamienił e oczy w dwa martwe szafiry, niełamiące promieni
stłumionego życia. Czy pożądliwy nurt wabił ą w swe zimne ob ęcia?

Gdy przy ogniu błyskawicy dostrzegła mężczyznę, w oczach e zamigotał lotny uśmiech.
Wstała i podeszła ku niemu.

— Urokiem padłeś mi w serce — rzekła do niego — pozwól mi zginąć i żyć z tobą.
— Kto esteś piękna?
— Kobietą, którą wicher oderwał od ziemi i miota po nie .
— On panu e nad nami, a ślubów nie da e zakochanym, lecz łączy przypadkiem tych,

których razem w dłoń swą pochwyci i zgniecie lub rzuci.
— Mylisz się, on tylko edne miłości potargać nie może. Czyś e arzących się węzłów

nie wiǳiał na tle te czarne otchłani, w którą wzrok ciskałeś?
— Alboż mnie kochasz?
— Marzenia mo e dawno cię zna ą; dotknĳ ręki mo e , ażebym była pewną, że nie

esteś snem rozwiewnym, lecz urzeczywistnionym.
U ął ą za rękę i wpatrzył się w e twarz natchnioną, w które oczy zapałem gorzeć

zaczęły.
W te chwili burza z ogłusza ącym hukiem strzeliła błyskawicą, która, połamawszy

się ak szeroki pas złotolity, ednym końcem zaczepiona o niebo, drugim uwięzła w ziemi
pod stopami owe luǳkie pary i zesztywniała w powietrzu, tworząc taśmę strome i kręte
ścieżki. Płaszcz nocy spręgowała ona asnemi smugami, a wzdłuż spodu te napowietrzne
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drogi stanęły w czarne otchłani przezroczyste słupy, które ą podparły niby szeregiem
świetlnych kolumn.

— Słyszałam two e słowa obrzyǳenia dla ziemi — rzekła kobieta — opuść ą i wstąp
ze mną na ten szlak błyskawiczny. Może akaś dobra siła naprzekór złe umocowała pio-
run w przestrzeni, ażebyśmy po ego stopniach wznieśli się nad gniazdo niecnych żąǳ
luǳkich do innego świata, gǳie noc tronu swego nie zastawia i opon nie rozściela, gǳie
słońce we wszystkich duszach się przegląda.

— Usta twe otwiera ą się ku mnie ak kielich kwiatu wonie ący pokusą, a wyrazy
zlatu ą z nich ak tęczowe motyle i osiada ą mi na sercu. Czy ta urna popiołów, którą
w sobie noszę, miałaby zapalić się ogniem twoich czarownych spo rzeń? Nie uwódź mnie,
eśli chcesz edynie prześlizgnąć się po mo em ciele, ak deszcz rozkoszny a niezdrowy.

— Nie waha się, skoro nie zostawiasz za sobą nic, czegobyś nie oddał za to, co cię
spotkać może, skoro tylko rozpacz przycisnęła cię do swego łona i karmi gorzką piersią.

Weszli na świecącą drogę i zaczęli w milczeniu posuwać się ku górze. Mężczyzna
przystanął — kobieta zapytała:

— Zmęczyłeś się, czy żału esz ziemi, od które cię odwiodłam?
— Pa ąk na nitce swe wątłe siatki mógłby mnie od nie odciągnąć, gdybym wierzył,

że gǳieinǳie zna dę uko enie dręczących smutków. Szczęśliwy leży tam kamieniem,
nieszczęśliwy — puchem, zawsze gotowym do odlotu, byle z naǳie ą. Dusza mo a roz-
biera się teraz z chłodów ziemskich, ak z wilgotnych szat i przywǳiewa ciepłą mgłę
upo enia. Stąpam w miękki obłok, oddycham spoko em, est mi lepie — dobrze… bło-
gosławić cię będę ostatnim wyrazem warg moich, eśli uprowaǳisz mnie z tego pola
walki, gǳie zwycięski występek naigrawa się kona ące cnocie.

Kobieta oparła rękę na ramieniu mężczyzny i pieściła ego uszy czułą mową.
— Wierz mi, ak wierzysz swym na szczerszym uczuciom. Pokochałam w tobie wszyst-

ko a nie na mnie boleść pokrewną mo e . Gdybym mogła, pozbierałabym rozproszone po
ścierniskach życia krople skrzepłych łez twoich, nanizała e na promień słońca i zawiesiła
e sobie na szyi. Ta rosa twego serca powinna była padać na pierś mo ą.

— Zamieniłaby się ona w korale, tak była krwawa. Jeśli cierpienia człowieka są prze-
awami akie ś edne siły, to chyba los dla dogoǳenia swemu okrucieństwu kradnie na-
turze na wrażliwsze ǳieci i pastwi się nad niemi. Przyrzeka im wszystko, a gdy na ego
obietnicy oprą swo e życie — odmawia wszystkiego. Ledwie ukończyłem lata młodości
— a uż dusza mo a est schnącem, bezlistnem drzewem, które nie przetrwa zimy i nie
doczeka wiosny. Obe rz się ze mną albo tylko sięgnĳ uchem w tę czarną przepaść, na
które dnie leży ziemia. Czy słyszysz szum mętny, czy odróżniasz w nim głosy błagalne,
tryumfu ące, rozpaczliwe? Czy wiesz, w aką ogólną harmonię one się stro ą?

— Ucieka my!
— Nie śpiesz się.
— Ucieka my, bo może stamtąd wzlecą i dogonią nas furye, które ścigały mo e ciało

na łup dla rozpusty, obsypu ąc zdradliwie iskrami namiętności.
— Nie — bezpieczna poza okołem zwierzęcych ścigań, wsłucha się spoko nie w tę

harmonię zgrzytów. Dotąd ą tylko czułaś, teraz o nie pomyśl. Czy wiesz czemu ona tak
ǳika, wściekła, ohydna? Bo za słabo brzmi w nie dźwięk, którego ty daremnie szukałaś
i a nie znalazłem.

— Odsuńmy się eszcze dale od ziemi, która nas ak przepaść ciągnie
Zaledwie uszli kilka kroków mężczyzna znów zatrzymał się i mówił:
— Zagadki poznania każdy otwiera innym kluczem, ze skarbca ta emnic każdy wy-

krada inną prawdę, którą uważa za nieomylną busolę i chce nią wyznaczać kierunek
wszystkim. Gdy za nim nie podążą i ze swoimi wskaźnikami w różne strony się roz-
biegną, on ich dopęǳa i chłoszcze złorzeczeniem; gdy ego przewodnictwu się powierzą,
prowaǳi ich dłuże lub króce , wreszcie usta e zmęczony błąǳeniem i raǳi, ażeby towa-
rzysze zaufali własnym przeczuciom. Wieǳa człowieka uszlachetnia i obdarza siłą, wieǳa
luǳi zbliża wza emnie, ale ich trwale nie spa a mocnemi ogniwami. Nad luǳkością, ak
nad e sieǳibą zatoczył się krąg ciemnoty, który niby rzeszotem zasłania nam słońce
prawdy; przepuszcza on tylko przez niezliczone ǳiurki po edyncze e promienie, w któ-
rych zawieszamy się i drgamy ak luźne pyłki. A i ciebie czy pokrewna wieǳa ku mnie
popchnęła?
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— Nie.
— I nie religia, bo nawet żaden Bóg, czczony kornie przez swych wiernych, nie zdołał

ich z ednoczyć. Luǳie, którzy wierzą w tego samego stwórcę i rząǳcę świata, którzy
modlą się w tych samych świątyniach, wyzna ą te same dogmaty — albo ży ą obok siebie
zdaleka ak głazy na polu, które można edne drugimi rozbĳać, albo ak rozżarte tygrysy
wbĳa ą sobie kły w gardła a pazury w piersi. Stań ponad gromadą, klęczącą przed ołtarzem
i skupioną w pobożnem uniesieniu, spuść w nią odłamek cennego kruszcu — eśli uboga,
lub kawałek chleba — eśli głodna, a zewrze się gwałtownie około ponęty, stłoczy nad
nią swe głowy, zmota ręce, zaskrzypi chciwością i huknie gniewem, wyrzuca ąc z siebie
zwycięzcę. Wiążące ą łączniki wspólne wiary prysną wtedy ak szklane pętliczki. Wiary
zupełnie ednakie , gdyż na słabszy w nie odcień różnicy wystarczy, ażeby ci, którzy uzna ą
nad sobą tego samego Boga, mordowali się i zawieszali ako wota w przybytkach ego
chwały, zdarte z nienawistnych czaszek skóry. Daremnie religia wmawia w człowieka, że
każdy bliźni est ego bratem, on, zaprzysięga ąc to powinowactwo słowem, łamie czynem.
Słucha — czy rozezna esz w hałaśliwe zawierusze głosów ziemi dwa ich aż do nas tu bĳące
prądy? To Nowy zakon walczy ze Starym, ak syn z o cem, którego pragnie wywłaszczyć
i z żebraczym kĳem na rozsta ne drogi wypęǳić. Tam znowu na ciele luǳkości ątrzy
się druga rana, tam — trzecia, tam — czwarta, tam piąta i setna, a wszystkie fanatyzm
rozpalonym hakiem rozkrwawia, gdy zaczyna ą się zabliźniać.

Powieǳ, może do rzałaś lub przeczułaś we mnie współwyznawcę swe wiary? Może
mniemasz, że oddam pokłon two emu bóstwu, a ty mnie za to sercem wynagroǳisz?

— Nie.
— I prawo luǳi rozgraǳa, ale ich nie łączy. Sypie ono tylko groble i wały, stawia

płoty i parkany, tworzy klatki i węǳidła. Ubezpiecza człowieka, da e mu broń, okrywa go
pancerzem, uzbra a do walki, ale uczucia z uczuciem nie sklei. Nie dokona tego również
moralność całym przyborem hamulców. Gdy dobroczyńca przychoǳi do nęǳarza, nie
mówi: wesprę cię, nakarmię, okry ę, bo to mo a powinność, ale powiada: wspieram cię,
bo buǳisz we mnie miłosierǳie. Czy wszakże nawet to miłosierǳie est magnesem siły
ǳiała ące trwale? Wysycha szybko ak łza na rzęsach powieki. Zresztą choć szata sprawie-
dliwości est piękną, występki obcina ą e poły i kro ą sobie z nich lamowania i ozdoby
dla zbó eckich burek. Temida ledwie ma czem okryć swą nagość, niedługo zostanie e
tylko przepaska na oczach. Gdy i tę zedrze e niecnota, biedna bogini bęǳie musia-
ła zamknąć oczy na zdrożności spełniane pod e wezwaniem. Z miecza e porobiono
zdraǳieckie sztylety a z wag miseczki do mieszania żerów samolubstwa. Tak, towarzysz-
ko mo a, moralność na wyższem natężeniem swe mocy zdolna edynie utrzymać luǳi
w zgoǳie, a przy niemocy — dostarczyć im zaledwie masek obłudy. Czy ona kazała ci
u ść ze mną?.

— Nie.
— Patrz, na ziemi zamigotały pożary, kto wskaku e w ogień płonących domów na ra-

tunek śpiącym? Mądrzy, religĳni, prawi, moralni? Tylko kocha ący roǳice naraża ą swe
życie dla ǳieci, ǳieci dla roǳiców, oblubieńcy dla oblubienic, małżonkowie dla małżo-
nek, przy aciele dla przy aciół — reszta rozumnych i głupich, nabożnych i bezbożnych,
uczciwych i podłych tłumem otacza ognisko i przygląda się ciekawemu widokowi. Świat
est obciągnięty całunem nocy, skotłowany burzą i odmętem zwaśnionych żywiołów; e-
żeli kto w nim ocali siebie lub kogoś — to tylko przez miłość. Tak wszystkie inne liny
przy nawie życia popękały lub spętały się w wichrach, że ta edna trzyma eszcze żagiel.
Byłem nieszczęśliwy osamotnieniem śród luǳkiego ro owiska, czekałem tylko, kiedy mi
rozpacz wyle e z kielicha napó gorzki, napełni go tru ącym i poda do ust, ażebym wypił
toast śmierci. Tyś mnie wskrzesiła słowem, które brzęczało często koło moich uszu, ale
nie zagrało nigdy w me piersi pieśnią zmartwychwstania. Kochasz więc?

— Z serca mo ego krew ustąpiła, ażebyś e za ął całe. Kochanku drogi, nie zechcie go
opuścić, bo ono uż przyrosło do ciebie. Odurzona rozkoszą, mdle ę w marzeniu, którego
czary rozpływa ą mi się po żyłach. Szłam za tobą długo przez pustynie, przez moczary
i skały, przez zasaǳki i skryte sidła, nie pokrzepia ąc się niczem, prócz naǳiei, że cię
kiedyś ramionami mo emi oplotę…

   Dwugłos miłości 



Zawisła mu na szyi. W długim uścisku dusze ich wsączały w siebie pocałunkami czysty
zdró uczuć i posyłały w ciszę podniebną szept dwugłosu miłości.

Tymczasem słupy pod świetlaną drogą czarny mrok zgarnął, e szlak, zwęża ąc się
i kurcząc powoli, stopniał w ciemności, pozostawiwszy tyle edynie blasku, ile potrzeba
było do asnego odbicia uniesionych nad ziemią kochanków.

Wkrótce burza, owinąwszy ich lekkim oddechem, cisnęła w wir ziemi, w którym
dotąd krążą.

*

Gdy noc rozepnie nad światem swó czarny baldachim i zasiąǳie na tronie, gdy zgasną
światła, zamilkną uczciwe głosy i ustanie ruch, gdy drapieżne instynkty rozpoczną pogoń
i walkę, smutni i zrozpaczeni błyskawicznym szlakiem uchoǳą w krainę napowietrzną,
gǳie ratu ą się ślubami miłości.
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