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Już!
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Sto razy słońce trysnęło uż, promienne lub zasmucone, z owe bezmierne kaǳi morza,
które brzegi zaledwie da ą się postrzec; sto razy nurzało się znów, skrzące lub posęp-
ne, w bezmierne kąpieli wieczoru. Od rozlicznych dni wolno nam było, zadumanym,
wpatrywać się w drugą stronę firmamentu i odczytywać niebiański alfabet antypodów.
I każdy z pasażerów złorzeczył i chmurnie wyrzekał. Rzekłbyś, zbliżanie się ziemi nasi- Tęsknota
lało ich cierpienie. „Kiedyż to, powiadali, przestaniemy drzemać snem targanym przez
falę, mąconym wichrem, który rzęzi głośnie niźli my? Kiedyż zdołamy spożywać mięso,
które nie byłoby solone, ak obrzydły unoszący nas żywioł? Kiedy trwać w nieruchomym
fotelu?”

Byli tacy pośród nich, którzy roili o domowym ognisku, żałowali niewierne i mru-
kliwe żony oraz wrzaskliwego potomstwa. Wszyscy tak obłędnie prze ęci byli obrazem
nieobecne ziemi, że żarliby, ak sąǳę, trawę z większym zapałem od bydląt.

Nareszcie zasygnalizowano brzeg; i zbliża ąc się, u rzeliśmy, że ziemia to była wspa-
niała, olśniewa ąca. Zdało się, że melodie życia unosiły się nieokreślonym poszmerem i że
z wybrzeży e , bogatych w zieleń wszelkiego gatunku, nawiewał, na odległość kilku mil,
przeǳiwny zapach kwiecia i owoców.

Rozradował się każdy natychmiast, każdy wyrzekł się zgryźliwego humoru. Wszystkie
spory poszły w zapomnienie, wybaczono wszelkie wza emne urazy; wyznaczone po edynki
wykreślono z pamięci, a uprzeǳenia rozwiały się ak mgliste opary.

Ja eden byłem smutny, przesmutny nie do po ęcia. Podobny kapłanowi, któremu Morze, Melancholia,
Dekadentwydarto by ego bóstwo, nie potrafiłem bez gryzące goryczy odǳielić się od tego morza

tak poczwarnie wabiącego, od tego morza tak nieskończenie zmiennego w przeraża ące
swe prostocie, i które zda e się zawierać w sobie i wyobrażać swymi igraszkami, łagodnymi
skrętami, gniewem i uśmieszkiem humory, zamierania i uniesienia wszystkich dusz, które
żyły, które ży ą i żyć będą!

Mówiąc słowo: „żegna !” te nieporównane uroǳie, czułem się zgnębiony śmiertel-
nie; i oto czemu, kiedy każdy z mych towarzyszy rzekł: „Nareszcie!”, a mogłem krzyknąć
eno: „Już!”. A przecie była to ziemia, ziemia wespół ze swymi szmerami, pas ami, udo-
godnieniami, festynami; była to ziemia dostatnia i wspaniała, pełna obietnic, która słała
ku nam ta emniczą woń róż i piżma, i skąd melodie życia dobiegały nas w miłosnym
szeleście.
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