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HENRYK ZBIERZCHOWSKI


Moja zemsta
Jadwiǳe Mrozowskiej.

Było to śliczne, kochane, malutkie.
Nie znałem dotąd kobiety podobne .
Uśmiech nie schoǳił z e twarzyczki drobne ,
Poco się smucić — życie est tak krótkie.
Coś z rozświetlonych motylich skrzydełek,
Coś z gnane wiatrem niteczki pa ęcze ,
Z promyka słońca, koloru tęczy —
Prawǳiwy kociak, źle mówię dyabełek!
Raz kiedym słuchał ak mi w duszy śpiewa,
Jak złote myśli nachoǳą mię tłumnie,
Rzekła zwraca ąc duże oczy ku mnie:
Pan nie wraźliwy… a mię to tak gniewa! —
Co? co? słyszycie! Boże! wielki Boże!
Mnie, który gwiazdom wypowiadam wo nę,
Mnie, którym w duszy wykołysał morze
Olbrzymie, groźne, wiecznie niespoko ne.
Mnie, który eden nad kwiatami władam,
Słyszę sen lilii, kiedy w wieczór rośny
Zamyka kielich — ten ǳieciak nieznośny
Pragnie odebrać wszystko, co posiadam.

Zwołałem el, krasnoludki, gnomy,
Duchy zroǳone w zmierzchu i psotnicze
I wszystkie inne, których nie wyliczę,
Świat luǳiom obcy, a dla mnie zna omy.
Co chwila postać nowa się wyłania,
Siadły na brzegu mo ego posłania.
I rozpoczęły się ǳiwne narady…
Wiatr ęczy… deszcze ǳwonią w mo e okno
Czu ę, ak drzewa gǳieś na dworze mokną,
Jak za chmurami księżyc kona blady,
Knu emy zemstę okrutną!
Duchy choć rozmów naszych nikt nie słyszy
Coraz to sennie , ta emnicze , cisze
Szepta ą w ucho… sen iǳie… ak smutno.

Poszedłem w pomoc wszystkich duchów zbro ny
ǲiwnie wzburzony, z bĳącymi tętny.
Już w progu spotkał mię e wzrok spoko ny,
A taki asny i taki ponętny,
Jak dno eziora, gdy świt na nie padnie,
Zaklęte skarby odkrywa ąc na dnie.
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I byłbym zemścił się, lecz duchy psotne
Na e spo rzenie wszystkie mię odbiegły,
Jedne w e oczach ak szatanki legły,
Kusząc… a inne rozbawione, lotne
We sploty włosów ukryły się tłumnie,
Błyszczące oczko obraca ąc ku mnie.

I nie wiem — pewnie Amora to sprawka,
Który e na mnie uzbroił ta emnie,
Bo rozpoczęła się ǳiwna zabawka,
Tysiące łuków zwróciło się we mnie
— Wierzcie mi — mogę przecież na to przysiąc —
I złotych strzałek wyleciało tysiąc
Prosto w me serce…

Nie wiem dokładnie, co się potem stało,
Kiedy skończyła się zabawa pusta —
Dość, że mi grały archanielskie głosy,
Dość, żem całował włosy, oczy, usta,
A potem znowu usta, oczy, włosy
I że mi było wiecznie mało, mało‼!
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