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MARIA KONOPNICKA

Ach, ta przecudna, cicha łąka…
Ach, ta przecudna, cicha łąka,
Gǳie myśl się mo a we snach błąka,
Gǳie marzeń płynie zdró …
— Anioły po nie choǳą rano
Ścieżyną w perły usypaną,
Cały ich choǳi ró .

Anioł, Sen

Do stóp aniołom wie ą szaty,
W tulipanowe zwite kwiaty,
W irysów długi pąk…
Z barków im skrzydeł wie ą tęcze,
Pióreczek pawich półobręcze,
A lilie kwitną z rąk.

Kwiaty

Ani się modlą, ani kłonią,
Same są światłem, cudem, wonią,
Same są hymnem łask…
Przedporankową, błogą ciszą,
Wszechuko eniem świata dyszą,
Jutrzenny roniąc blask.

Dobro, Piękno, Niebo

Piersi im pasze stuła złota,
Choǳą anioły asne Giotta¹
Na tłach szmaragdów, róż…
Spoko ne choǳą i bezpieczne,
Nim wsiąkną w akieś drogi mleczne,
Nim buchnie he nał zórz.

Sztuka

*
Ach, ta przecudna, cicha łąka,
Gǳie myśl się mo a we snach błąka,
Jak lekki tuman mgły…
— Szatan tam po nie choǳi nocą,
Gdy się stokrocie gwiazd rozzłocą,
I roni gorzkie łzy.
Z zwieszoną głową choǳi blady,
A gǳie anielskie u rzy ślady,
Zgubionych lilii pęk,
Przypada usty gorącemi²
¹ i tt di nd ne (–) — włoski malarz i architekt; odszedł od tradyc i bizanty skie , czym przyczynił się do rozwo u nowożytnego malarstwa we Włoszech. [przypis edytorski]
² rące i — ǳiś popr.: gorącymi. [przypis edytorski]

Melancholia, Noc

Tęsknota, Rozpacz
Łzy, Szatan, Grzech

Do te ścieżyny, do te ziemi,
Wybucha w głośny ęk.
I w płacz uderza, w głośne łkanie,
I śniade czoło kłoni na nie,
Cału e ślady stóp…
Bez dumy płacze i bez mocy,
Aż za ǳie w pomierzch³ czarne nocy,
Jak w na czarnie szy grób.

*
A zaś anioły idą rano
Ścieżyną w perły usypaną,
Ró cały choǳi rad…
Wtem nagle u rzą łzy szatana,
I upada ą na kolana,
By zetrzeć z ziemi ślad.
I my ą go rannemi⁴ rosy
I ociera ą w złote włosy,
W lilie kwitnące z rąk…
I ociera ą w asne szaty,
W tulipanowe zwite kwiaty,
W irysów długi pąk.
I osusza ą stułą złotą
I stopeczkami trawy gniotą,
By łez tych zatrzeć grzech…

*
— A tam, gǳie mdle ą nocy cienie,
Jęk z mroków słychać i westchnienie
I gorzki, gorzki śmiech.
z

Śmiech, Smutek

d

³p ierzch (poet.) — mrok, ciemność. [przypis edytorski]
⁴ranne i — ǳiś popr.: rannymi. [przypis edytorski]
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