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wolnelektury.pl.
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MARIA GROSSEK KORYCKA

Obrońca
Byłam eszcze tak młoda — a miałam umierać:
Uszy me nie słyszały żadnego uż dźwięku,

Śmierć, Sztuka,
Nieśmiertelność

Oczy nic nie wiǳiały — bezwład siadł na ręku —
A przy mnie stał kościotrup, co miał mię zabierać.

Ja zaś tak go błagałam: «O, Widmo potężne,
Wiesz przecie, nie ze strachu przed ciemną mogiłą,
Ni z żalu za tym życiem, co mnie zadręczyło,
Jeszcze zmaga się z tobą serce mo e mężne —

Tylko mu żal, że pó ǳie wraz z nim do mogiły
Skarb! — gniazda diamentów, przez ogień natury
Wtopione przy stworzeniu w piersi mych marmury
Skąd ich wyłamać czasu nie miałam ni siły.

W serca mego misterne pozłacane klatce
Trzepocą się do lotu libelle¹ i ptaszki,
Motyle o skrzydełkach pstrych ak adamaszki
I kolibry się trzepią w złote serca siatce…

W sercu mym ogród kwitnie… złociste żonkile²,
Kamelia rubinowa, orchidia pachnąca…
Wszystko to rwie się ze mnie na wiater, do słońca,
I te cudne istoty umrąż³ w me mogile⁈

Serce — ta mała lampka gliniana i krucha
Zamyka w sobie płomień, iskrą zapalony,
Która w pierś mi strzeliła od słońca korony —
I w moim grobie zgaśnie rzadki ogień ducha?

Wszak estem twą własnością! — czy późnie czy wcześnie
Weźmiesz mię — lecz poczeka ! — da mi czasu tyle,
Bym wyzwoliła kwiaty, libelle, motyle,
Brylanty, ogień… Da mi wyśpiewać me pieśni!…

Wrócisz zabrać mię wtedy, gdy pierś bęǳie pusta,
Gdy wszystko, co w nie żywe, ode ǳie do świata!»
— A Śmierć tylko ak zima dęła lodowata
W pierś mą na płomień życia, gasząc go przez usta.

Wtem błysła postać, niby z obrazów kościelnych,
Muza wzniósłszy oburącz dwa ogniste miecze

¹libelle — owady siatkoskrzydłe: ważki, świtezianki. [przypis redakcy ny]
²żonkil (. jonquille) — gatunek narcyza silnie pachnący. [przypis redakcy ny]
³umrąż — konstrukc a z partykułą -że skróconą do -ż; znaczenie: czy umrą. [przypis edytorski]
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W obronie piersi mo e : «Precz! — do śmierci rzecze —
Nie masz prawa dotykać rzeczy nieśmiertelnych».

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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