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Głupota — grzechy — błędy — lubieżność i chciwość
Duch i ciało nam gryzą, niby ząb zatruty,

ŻebrakKondyc a luǳka

A my karmim te nasze rozkoszne wyrzuty
Tak ak żebracy karmią swych szat robaczywość.

Upór est w naszych grzechach, strach est w naszych żalach,
Za skruchę i pokutę płacim sobie drogo —

Szatan, Piekło, LosBłoto

I wesoło znów kroczym naszą błotną drogą,
Wierząc, że zmy em winy — w łez mizernych falach.

A na poduszce grzechu szatan Trismegista¹
Nasz duch oczarowany kołysze powoli,

Grzech

I tak trawi bogaty kruszec nasze woli
Trucizną swą ten stary, mądry alchemista.

Diabeł to trzyma nici, co kieru ą nami!
Na rzeczy wstrętne patrzym sympatycznym okiem —
Co ǳień do piekieł ednym zbliżamy się krokiem
Przez ciemność, która cuchnie i na wieki plami.

Jak żebraczy rozpustnik, co gryząc przyciska
Męczeńską pierś struǳone stare nierządnicy,
Kradniem rozkosz prze ściową — w mroków ta emnicy,
Jak zeschłą pomarańczę, z które sok nie tryska.

Niby ró glist, co mrowiem gęstym się przewala.
W mózgu nam tłum demonów huczy z ǳikim śmiechem,

Robak, Śmierć

A śmierć ku naszym płucom za każdym oddechem
Spływa z głuchymi skargi ak poǳiemna fala.

Jeśli gwałt i trucizna, ognie i sztylety
Dotąd swym żartobliwym haem nie wyszyły

Odwaga

Kanwy naszych przeznaczeń banalne , niemiłe ,
To dlatego, że brak nam odwagi — niestety!

Ale pośród szakalów, śród panter i smoków,
Pośród małp i skorpionów, żmĳ i nietoperzy,

Nuda, Potwór

¹Hermes Trismegistos (z gr. Hermes Po Trzykroć Wielki) — hellenistyczne bóstwo wciela ące ideę harmo-
nĳne symbiozy religii, nauki i sztuki; mądrości i mistyki. Figura Trismegistosa łączy cechy gr. boga Hermesa
i egipskiego Thota z elementami mistyki udaistyczne ; patronu e on astrologii i alchemii, duchowemu roz-
wo owi prowaǳącemu ku prawǳiwemu, syntetycznemu poznaniu świata i zaświatów. Jest symbolem wieǳy
ta emne (czyli tzw. hermetyczne ). Uznawano go za autora wielu ksiąg (m.in. Tabula Smaragdina czyli Tabli-
ca Szmaragdowa oraz zbiór traktatów Corpus Hermeticum) ma ących wpływ na filozofię różokrzyżowców oraz
licznych tradyc i ezoterycznych, gnostyckich i kabalistycznych. [przypis edytorski]
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Śród tworów, których stado wy e, pełza, bieży,
W ohydne menażerii naszych grzesznych skoków —

Jest potwór — potwornie szy nad to bydląt plemię,
Nuda, co chociaż krzykiem nie utruǳa gardła,
Chętnie by całą ziemię na proch miałki starła,
Aby ednym ziewnięciem połknąć całą ziemię.

Łza mimowolna błyska w oczu e pryzmacie,
Ona marzy szafoty, dymiąc swe haszysze,
Ty znasz tego potwora, co ak sen kołysze —
Hipokryto, słuchaczu, mó bliźni, mó bracie!

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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