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BOLESŁAW LEŚMIAN

Postacie (cykl)
Postacie
W marzeniu moim puste na przestrzał komnaty,
Wbrew nocy roz arzone spiekotą południa.

Sen

Cisza. W lustrach się dwo ą i tro ą złe kwiaty.
Bĳe północ. Snu próżnia nagle się zaludnia. Duch

Idą z mroku, na oślep, śpiesznie i kole no
Postacie, co swym chodem i bladością czynną
Przypomina ą kogoś, co zmarł w beznaǳie ną
Noc, gdy wszystko, prócz niego, umrzeć było winno.

Czarną na białych płaszczach znakowane kresą,
Twarz ode mnie ku snowi odwraca ą pilnie,
Stąpa ąc po podłoǳe wiernie i usilnie,
Jakby chciały pokazać, że są tym, czym nie są…

I nie tylko zwierciadła, ale ślepe sprzęty
Odbĳa ą nie asno i niecałkowicie

Lustro

Owych luǳi, co, idąc z odmętów w odmęty,
Chętnie starliby ślad swó i swo e odbicie…

Wiem, że bo ą się chwili, która zewsząd kroczy,
A w które dłoń wyciągnę i pierwszego z brzegu

Imię, Przemĳanie, Strach

Wytrącę, ak sen eden z reszty snów szeregu,
I zapytam o imię i za rzę mu w oczy!

Ale który to bęǳie — nikt nie wie, nie zgadnie…
Przechoǳą, los nieznany tłumiąc w płaszczów bieli.
A a dłoń opóźnioną wyciągam bezradnie
Do tych, co uż mĳa ą i uż przeminęli…

Matysek
Grał w lesie Matysek na skrzypkach z edliny —
I wygrał, i wygrał — płacz zmarłe ǳiewczyny.

Muzyka

O, płaczu bezbrzeżny, dlaczego tak płaczesz? Łzy, Dźwięk
Dlaczego w pnie drzewne, ak we drzwi, kołaczesz?
Zapomnĳ o klęsce, a świat się odmieni, —
I rosą spłyń w zieleń, i spocznĳ w zieleni!
Lecz nie chciał wypocząć, ni wyzbyć się męki —
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I różnie się krwawił o kwiaty i sęki —
Czerwony — zielony — srebrzysty — złocisty —
O, Boże, mó Boże — płacz barǳo wieczysty!

Takie było Matyskowe granie,
Zanim pieśni nastało konanie.

Grał w lesie Matysek na skrzypkach z edliny —
I wygrał, i wygrał — śmiech zmarłe ǳiewczyny, Śmiech, Dźwięk
O, śmiechu niedobry, dlaczego się śmie esz?
Dlaczego tak żywcem po lesie szale esz?
Stłum grzeszną ochotę, zbarcz¹ dźwięk swó — żałobą,
I rozpłacz się w niwecz — i przestań być sobą!
Nie przestał być sobą — i śmieszył sam siebie —
I w barwach się mienił — na ziemi i niebie —
Czerwony — zielony — srebrzysty — złocisty —
O, Boże, mó Boże — śmiech barǳo wieczysty!

Takie było Matyskowe granie,
Zanim pieśni nastało konanie.

Grał w lesie Matysek na skrzypkach z edliny —
I wygrał, i wygrał sen zmarłe ǳiewczyny. Sen

Śnie błędny — niezbędny, dlaczego tak śnisz się?
Dlaczego tak pilnie ma aczysz i skrzysz się?
Przepadnĳ bez śladu w tym arze i rowie,
Lub w tamtym strumieniu, co wszystko ci powie!…
Lecz nie chciał bez śladu przepadać w bezkresie, —
I śnił się, i tęczą migotał po lesie
Czerwony — zielony — srebrzysty — złocisty, —
O, Boże, mó Boże, — sen barǳo wieczysty!…

Takie było Matyskowe granie,
Zanim pieśni nastało konanie.

ǲień skrzydlaty
Rozwidniły się w słońcu dwie otchłanie — dwa światy, —
Myśmy byli — w obydwu… A ǳień nastał skrzydlaty.

Otchłań

Nikt nie umarł w dniu owym, — nie zataił się w cieniu…
I pamiętam, żem myślał o na dalszym strumieniu.

Nie mówiłaś nic do mnie, lecz odgadłem twe słowa.
A on — z awił się nagle… Zaszumiała dąbrowa.

Milczenie
Chrystus

Taki — drobny i nikły… I miał — ciernie na skroni.
I uklękliśmy razem — w pierwsze z brzegu ustroni.

W pierwsze z brzegu ustroni, — w pierwsze kwiatów powoǳi.
I zǳiwiło nas barǳo, że tak biednie przychoǳi.

Ubożeliśmy chętnie — my i nasze zǳiwienie…
A on — patrzał i patrzał… Cudaczniało istnienie…

¹zbarcz (neol.) — obarcz. [przypis redakcy ny]
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Zrozumieliśmy wszystko! — I że właśnie tak trzeba!
I że można — bez szczęścia… I że można — bez nieba…

Miłość

Tylko drobnieć i maleć od nadmiaru kochania.
A to była — odpowiedź, i nie było — pytania.

I uż odtąd na zawsze przemilczeliśmy siebie,
A świat znów się stał — światem… I czas płynął po niebie.

Czas

I chwyciłaś źdźbło czasu, by potrzymać e — w dłoni,
A on — patrzał i patrzał… I miał — ciernie na skroni.

Bałwan ze śniegu
Tam — u samego lasów brzegu,
Gǳie kruk — edyny pustki wiǳ,

PtakZima

Ktoś go ulepił z tego śniegu,
Co mu na imię: biel i nic…

Na głowę śmieszną wǳiał czapulę,
A w bok żebraczy wraził kĳ —
I w oczy spo rzał mu nieczule
I rzekł na drwiny: „Chcesz — to ży !”

I żył niezgrabny, byle aki,
A gdym doń przyszedł śladem trwóg, —

Ptak, Bóg, Wiara

Już weń wierzyły wszystkie ptaki,
Więc zrozumiałem, że to — bóg…

Czarował drzewa ócz błyskotem,
Piersią, do które wichry lgną —
I kusił mnie niewieǳą o tem,
Co było we mnie — tylko mną…

Wieǳa

Pan ośnieżone w dal przyczyny
Poprzez ślepotę mroźnych cisz

Przestrzeń, Cisza

Patrzał w wądoły i w niziny,
Co mu się śniły wzwyż i wzwyż!

A kiedy poblask wziął od słońca
I w nicość zalśnił — błędny wskaz —
Po ąłem wszystko aż do końca
I uwierzyłem eszcze raz!

Pszczoły
W zakamarku poǳiemnym, w mieszkalnym pomroku,
Gǳie zmarły, zamiast dachu, ma nicość nad głową,
W pewną noc Wiekuistą, a dla nas — Lipcową
Coś zabrzękło… Śmierć słyszy i przynagla kroku…
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A to — pszczoły, zmyliwszy istnienia ścieżynę,
Zboczyły do tych pustek, ak do złego ula!
Ró się iskrzy tak obco, tak brzęcząco hula,
Że strach w mroku tę urną u rzeć pozłocinę²!…

A zmarli w zachwyceniu, źrenicę rozwiewną
Przesłania ąc od blasku skruszałych rąk wiórem,

Zaświaty, Wspomnienia,
Zwierzęta

Tłoczą się cień do cienia i woła ą chórem:
— «To — pszczoły! Pamiętacie? To — pszczoły na pewno!»

Przytłumione snem bóle na nowo ich trawią!
Wǳięczni drobnym owadom za zbuǳoną ranę,
Z wszystkich sił swe nicości patrzą w skry zbłąkane,
Co wzdłuż śmierci i w poprzek żywcem się złotawią…

Znali niegdyś te cudła³ złotego pomiotu,
A ǳisia , zaniedbani w swych mgieł niedobrzysku,
Poǳiwia ą skrzydlatą szaradę rozbłysku
I chyżą łamigłówkę brzęczącego lotu!

Ale, drogę powrotną zwęszywszy w odmęcie,
Pszczoły lśnią się gromadą uż co chwila rzadszą,
Już — w świat się przedosta ąc, gasną na zakręcie, —
Już ich — nie ma! — A oni wciąż patrzą i patrzą…

W zakątku cmentarza
Ma ą zmarli w nieǳielę ten pośmiertny kłopot,
Że w obczyźnie cmentarza czu ą się — bezdomnie, —

Bezdomność, WspomnieniaDuch, Nieǳiela, Cmentarz

A lubią noc tę spęǳać popod mgłą, lub popod
Wiecznością, co się w arach gęstwi nieprzytomnie.

Maria z Bzówka — wygody wspomina izdebne,
Słońce — w łóżku, wiatr — w sieni — i ogród macierzyn⁴,

Dom, Ogród

Gǳie było tyle w radość uchoǳących ścieżyn,
A wszystkie takie — trafne i drzewom — potrzebne!…

Żebrak, co się zadławił na śmierć krztyną chleba, —
Kĳem niegdyś wędrownym obłędnie się babrze

Żebrak

W nieodgadle⁵ błękitnym — pełnym Boga — chabrze,
By zeń dla snu wiecznego wydłubać — źdźbło nieba.

Mnich, co po to byt ziemski tłumił bez szemrania,
By pęǳić żywot wieczny w sposób nienaganny, —

Ksiąǳ, Asceta, Zmysły,
List

Kreśli palcem na próchnie list do panny Anny
Z życzeniami rychłego w kwiatach — zmartwychwstania.

Panna Anna uda e, że est — w bezżałobie
I biorąc na kolana młodą mgłę — pieszczochę, —
Ukradkiem z pa ęczyny tka zwiewną pończochę
Dla brzozy, co tkwi boso na kochanka grobie.

²pozłocina (neol. od czas. pozłocić) — coś złocistego, złocisty blask. [przypis edytorski]
³cudło (daw.) — cudo, ǳiwo, niezwykłość. [przypis edytorski]
⁴macierzyn — matczyny. [przypis edytorski]
⁵nieodgadle (neol.) — ta emniczo. [przypis edytorski]
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A opodal — mnie więce naprzeciw rozsta u,
We aku bezrozumnie skąsanym przez szczura,

Danse macabre

Na czele kilku cieni żeńskiego roǳa u
Nieboszczyk Madaleński — prowaǳi mazura.

Kocmołuch
Gdy śródlistne trzepoty gilów i emiołuch
Zmącą ciszy cmentarne ustró niezawiły, —

Cmentarz, Ptak

Cień z trudem z zaniedbane wychoǳi mogiły,
Cały w rǳach i lisza ach — poǳiemny kocmołuch.

Trup

Słońce, grze ąc zmarłego, roztrwania po trawie
Złote krzty — złote supły i złotsze podłużki,

Słońce, Światło, Śmierć

A on zmysłem nicości wyczuwa askrawie,
Jak śmierć w słońcu — w kształt nikłe male e śmiertuszki…

Niezbyt pewny swe awy i ufny snom niezbyt, —
Spogląda oczodołów próżnicą wierutną

Kondyc a luǳka

Wzrok
W obłoków napuszyście wybu ały Bezbyt,
Poza którym nic nie ma, prócz tego, że smutno…

Zaświaty

Lecz on smutek w pośmiertne przekroczył podróży,
Pierś wzbogacił weselem nowego żywota,
A gdy mu nieśmiertelność zbyt modro się dłuży, —
Tka snowi wieczystemu wezgłowie ze złota!…

Zazdroszczę mu, bo duszę do trosk ma niezdolną,
Nie wie, co to est — nęǳa i żal i pustkowie.
Poznał przepych ta emnic! Niech wszystko opowie,
Bo uż — czas! Bo uż dłuże przemilczać nie wolno!

Ta emnica

Lecz w chwili, gdy chcę zwiewne zadać mu pytania
O słonecznych utrudach, o gwiezdnych mozołach,
Wiǳę nagle, ak blednąc męczeńsko się słania
Ten zagrobnych ran pleśnią pokryty biedołach!…

W gęstwinie — cieniście e bezluǳie i lśni tam
Ze ście nieba na ziemię do drzew na uboczu, —

Wieczór

A a patrzę w mrok ego spustoszałych oczu
I nie pytam uż o nic… Już o nic nie pytam…

Oko

Znikomek
W cienistym istnień bezłaǳie Znikomek błąka się skocznie.
Jedno ma oko błękitne, a drugie — piwne, więc racze

Konflikt wewnętrzny

Nie wiǳi świata tak samo, lecz każdym okiem — inacze —
I nie wie, który z tych światów est rzeczywisty — zaocznie⁶?

Dwie dusze tai w swe piersi: edna po niebie się włóczy, —
Druga — na ziemi marnie e. Dwie naraz kocha ǳiewczyny:

Miłość

⁶zaocznie — tu: obiektywnie, niezależnie od tego, co się wiǳi. [przypis redakcy ny]
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Ta czarna — snu wieczystego na pamięć barwnie się uczy, —
Ta asna — całun powiewny tka dla umarłe doliny.

Którąż z nich kocha naprawdę? Złe ścieżki! — Głębokie wody! —
Urwiska! — Nawoływania! — I znikąd żadne pomocy! —
I powikłane od lęku, w mrok pierzcha ące⁷ ogrody! —
A w dłoniach — nadmiar istnienia, a w oczach — okruchy nocy!

Cień

I mgła na ustach ǳiewczyny, rumianych marzeń rozgrzewką, —
A kwiaty wza em się wiǳą — a zgony wza em się tłumią! —
Znikomek spożył kęs nieba i miesza złotą mątewką⁸
Cień własny z cieniem brzóz kilku. A brzozy śnią się i szumią…

Wiosna
Takie wiosny rzetelne , aką w swym powiecie
Wiǳiał Jędrek Wysmółek, — nikt nie wiǳiał w świecie!

Chłop, Pĳaństwo

Poprzez okno karczemne łeb w bezmiar wyraził
I o mało się w durną mgłę nie przeobraził!

Lecz umocnił się w karku i, nieco przybladłszy,
Łbem pochwiał dla otuchy i splunął, i patrzy…

Jego własna chałupa wraz z babą i sadem
Odwróciła się nagle nieproszonym zadem⁹.

Wieprz — zna omek, niewiększy na pozór od snopa,
Biegnie w skraǳionych portkach Magǳinego chłopa.

Wiosna, Szaleństwo, Czary

Ry mu lilią zakwita! Czar bĳe od przodu!
I z wołaniem: «Gǳie Magda?» — pcha się do ogrodu!

Wóz drabiasty, askółcze dozna ąc uciechy,
Z okrzykiem: «Co a robię?» — unął ponad strzechy.

A wó t w ślad mu się arzy to modry¹⁰, to złoty
I zębami przedrzeźnia znikłych kół turkoty.

Wywróconą na opak do rowu ulicą
Mknie Kachna i płonącą powiewa spódnicą.

Kobieta, Ogień

Wichrzy się i pokłębia i upałem bucha,
Cała w ogniu i szumie! Pożar — nie ǳiewucha!

Skry miota wedle woli, — nie szuka powodu,
I z szeptem: «Mo a wina!» — dymi się od spodu!

A Macie — ten z przeciwka, co to brak mu klepki,
Konno dybie¹¹ w niebiosy wesoły i krzepki!

Szaleniec, Koń

⁷pierzchać — uciekać, znikać. [przypis redakcy ny]
⁸mątewka a. mątew — drewniane narzęǳie do mieszania. [przypis redakcy ny]
⁹zad — tylna część ciała, pośladki. [przypis redakcy ny]

¹⁰modry — intensywnie niebieski. [przypis redakcy ny]
¹¹dybać — tu: echać dążyć. [przypis redakcy ny]
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Cały w różach i malwach, coraz niezna omszy
Pyskiem w niebie wyǳiwia, akby służył do mszy.

Tuż obok, ak to bywa mięǳy błękitami,
Przelatu e sieǳąco Pan Bóg z aniołami.

A ten wrzeszczy od rzeczy i na koniu pstroku¹²
To skoczy, to z e malwę, to ginie w obłoku!

Srebroń
Nastała noc, spragniona wymian
Mroku na dreszcze w półśnie rosy.

Noc, Wierzenia, Natura

Dąb bałwochwalczo wierzy w Tymian,
We wpływ Tymianu — na niebiosy.

Światła na trawie mrą pokotem, —
Śmierć świateł wzrusza leśne knie e.

Światło, Przemĳanie, Czas

Północ przedawnia się pod płotem,
A płot — przyszłością gwiazd srebrnie e.

Gǳie est bezdroże? A gǳie — droga?
Gǳie — dech po śmierci? Ból — po zgonie?

Śmierć, Zaświaty

Więc nie ma tchu i nie ma Boga?
I nie ma nic — a księżyc płonie?

Księżyc

Księżyc to — wioska ogromniasta,
Gǳie ciszę ciuła brat mó — Srebroń,

Życie snem

Co siebie własnym snem przerasta,
Więc mu istnienia w srebrze — nie broń!

To — niepoprawny Istnieniowiec!
Poeta! — Znawca mgły i wina.

Poeta

Nadskaku ący snom — manowiec,
Wieczności śpiewna krzątanina.

W sieć rymów łowi srebrne myszy,
I srebrny chwast i srebrną abłoń, —
I rzuca strzępy srebrne ciszy
Na księżycową błoń czy prabłoń…

— «Śmierci! — powiada — Mrok nas słyszy!
Nie śmie się w niebo i nie błaznu !» —
I rzuca strzępy modre ciszy
Na księżycowy znó ¹³ czy praznó …

— «Jam ten — powiada — co mgłą dyszy
I wie, że Bóg to — łza i zamieć!» —

Bóg

I rzuca strzępy złote ciszy
Na księżycową miedź czy pramiedź…

¹²pstrok — pstry, pstrokate barwy (t . o maści konia: srokaty, abłkowity lub tarantowaty). [przypis redak-
cy ny]

¹³znój — ciężka praca, trud. [przypis redakcy ny]
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Pełno tam — dolin, wzgórz, ba orów¹⁴,
Modrych rozwiśleń¹⁵ i udniestrzeń¹⁶,

Księżyc, Przestrzeń, Teatr

I niby scena bez aktorów,
Rozpacza pusta w świetle przestrzeń.

I szepce Srebroń w dal znikomą:
— «Nie samym światłem mrok się żywi, —

Światło, Śmierć

Wszyscy esteśmy nieszczęśliwi,
Lecz po co srebrnieć? — Nie wiadomo…

Nim śmierć w źdźbło mroku przeistoczy
Pomysł mych łez — i zarys ducha —
Niech mi gwiazdami spyla oczy
Nicości złota rozsypucha!» —

I gdy tak mówi, — nicość właśnie
Kłami połyska — zła i szczera, —

Bóg, Przemĳanie, Śmierć

I eszcze edna gwiazda gaśnie, —
I eszcze eden Bóg umiera.

Kopciuszek
Gdy Kopciuszek łachmanów rozmarzonym zgrzebłem
W balu niedostępnego wdumał się przepychy,

Marzenie

Wróżka, lecąca utra niepewnym śródniebiem,
Nagle przed nim stanęła. Był wieczór dość cichy.

Czary

A ona w cudach pilna i w radości chyża
Utkała z pa ęczyny, skraǳione spod płota,
Suknię, co prześwitu e do oczu pobliża
Oddalami w szkarłatach zanikłego złota…

Szczypta złudy… Źdźbło awy… Zaufa , nim zgaśnie!
Wǳięk nicości zdrobniałe … Garść zlękłego głogu…
Już gotów koralowy naszy nik, co właśnie,
Lśniąc na piersi ǳiewczęce , podobał się Bogu.

Bal się zaczął! Czas echać! Snom wrzaw się zachciewa!
Więc szczura przeǳierzgnęła w tęgiego woźnicę,

Sen

A myszy — w dwa rumaki, a wiatr — w uźǳienicę
A szum drzew — w tentent koński! Strwożyły się drzewa!…

Bywały różne czasy i różne bezczasy…
Więc dynię, która soków nabrzmiała swawolą,

Czas

Przeobraziła w pudło złociste kolasy,
Co skrzy się od wieczności, że aż oczy bolą!

Bicz zaświstał! Ruszyły rumaki z kopyta!
Złe ary — wyrwy w złudach, zmór pełne kałuże!
Przepaść śni się łbom końskim! Śmierć za koła chwyta!
Baczność, durny woźnico! Oszalały szczurze!

¹⁴bajorów (gw.) — ǳiś popr. forma D. lm: ba or. [przypis redakcy ny]
¹⁵rozwiślenie — neol. od nazwy rzeki Wisły. [przypis redakcy ny]
¹⁶udniestrzeń — neol. od nazwy rzeki Dniestr. [przypis redakcy ny]
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Już zmyliłeś otchłanie!… Brniesz w nicość po gruǳie!
Mrok się zaśmiał!… Strach — spo rzeć! Duch blednie człowieczy!

Otchłań, Strach

Pęǳą konie! O, Boże! Szczęść myszom w ich cuǳie!…
Grzmi kolasa! O, Boże! Mie dynię w swe pieczy!…

Lalka
Jam — lalka. W mych kolczykach szkli się zaświat dżdżysty.
Suknia awą atłasu ze snem się ko arzy.
Lubię fa ans mych oczu i zapach kleisty
Farby, rumieńcem śmierci młoǳące mat twarzy.

Lubię leżeć, gdy pokó słonecznie e czynnie,
Na stro nego dywana¹⁷ narożne purpurze,
Gǳie irys obok sarny kwitnie bezroślinnie,
A z wieczności pluszowe unoszą się kurze.

ǲiewczynce, co się moim bawi nieistnieniem,
Wǳięczna estem, gdy w dłonie mó niebyt porywa,

Zabawa

I mówi za mnie wszystko, różowa natchnieniem,
I uda e, że wierzy w to, iż estem żywa.

Pilnie wróży mi z ręki, że w na bliższym ma u
W świat wyruszę, a w drogę wezmę chleb i zorze,
By piechtami wędru ąc po Znaszlitymkra u,
W ustach chłopca-włóczęgi całować bezdroże.

Ubezdrożyć się muszę na ziemi i niebie,
By w chwili, kiedy na mnie spodobam się losom,

Los

Znaleźć się niespoǳianie, na przekór niebiosom
W położeniu — bez wy ścia — bez śmierci — bez siebie.

Mam stały wyraz twarzy, niby Człowiek Śmiechu¹⁸.
Znam tę powieść i inne… Ta sama ǳiewczynka Książka
Uczyła mnie czytania, ak się uczy grzechu,
I estem pełna wieǳy, ak do listów skrzynka. Wieǳa

Mam zamiar pisać powieść, które bohaterką
Jest Praścieżka, wiodąca urwiskami w Pralas, Lustro, Obraz świata,

Kondyc a luǳkaGǳie ukryła się lalka, — i nikt e nie znalazł!
Duszę ma z macierzanki i patrzy w lusterko. Dusza

Mówi tylko dwa słowa: Papa, albo Mama.
Mama — mówi do śmierci, a Papa — do grobu,
I śmie e się… Sen chwie e łbem u próżni żłobu,
A ona śmiechu swego nasłuchu e sama…

Sen, Śmiech

Koniec mo e powieści est ten, że Praścieżka
Odbiera sobie życie… W mgle o tym są wzmianki…
Ginie świat… Z roǳicami znika lalka — śmieszka.
Nic nie ma, prócz lusterka i prócz macierzanki.

¹⁷dywana — ǳiś popr. forma D. lp: dywanu. [przypis redakcy ny]
¹⁸Człowiek Śmiechu — tytuł powieści Victora Hugo; e bohatera okaleczono w młodości, wycina ąc okolice

ust w kształt uśmiechu, przez co późnie ego twarz nie była zdolna wyrażać cierpienia, które czuł. [przypis
redakcy ny]
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Wartoż pisać tę powieść? Baśń wyszła uż z mody,
Jak krynolina z tęczy!… Módl się do korala
O wiersz barwny!… Zszarzały dusze i ogrody,
A mnie wkrótce do lalek poniosą szpitala!

Wyrwę w biodrach zasklepią, brew wznowią nad okiem,
Wargom uśmiech narzucą taki, że aż zbrzydnie,
I na pokaz wystawią, abym się bezwstydnie
Do przechodniów łatanym mizdrzyła urokiem.

Stracę wartość. Nastąpią cen spadki i zniżki.
I wówczas, gdy uż mroki poczu ę w pobliżu,

Bóg, Łzy

Wyciągnę dłonie ścisłe i wklęsłe, ak łyżki,
Do Boga, co nie za mnie umierał na krzyżu!

Modlitwa

On, wieǳąc, ak mi trudno, choć sen się snem łata,
Grać rolę siebie same na życia arenie,
Dla prób nieśmiertelności, po zniżone cenie
Nabęǳie mnie — za edną łzę z tamtego świata!

Akteon
Powieść o Akteonie: wiosna szumi w borze.
Podpatrzył w blask boginię¹⁹ skąpaną w eziorze.

Polowanie, PrzemianaZemsta

Ciało, ŚmierćZa karę go w elenia przeǳierzgnęła mściwie.
Pokrwawiła się wieczność o leśne igliwie!…
Psy go własne opadły, szarpiąc ak zwierzynę!
Wpośród goǳin istnienia miał taką goǳinę!…
Próżno bronił obcego, które boli, ciała!
Śmierć go, psami poszczuwszy, z eleniem zrównała…
Próżno wzywał na pomoc dawnych towarzyszy,
Nasłuchu ąc ich kroków na pobrzeżach ciszy!
Nikt nie poznał po głosie i po zno u rany,
Że to człowiek — nie eleń! Duch — upolowany!
Nikt nie zgadł ta emnicy narzuconych wcieleń!
Musiał być tym, czym nie był! I zginął ak eleń!

I am niegdyś był inny. ǲiś eszcze się złocę,
A złociłem się barǳie … Świadkami — złe noce!

Bóg, Kondyc a luǳka,
Ciało

Pamiętam dawnych braci rozbłyskane twarze. Marzenie
Wówczas o czymś marzyłem… ǲiś blednę, gdy marzę!
Nikt nie umiał tak istnieć ak a, w te goǳinie,
Gdym cię, Boże, podpatrzył! — Duch mó odtąd ginie!
Przemieniony w człowieka za nęǳę me zbrodni,
Dźwigam obce mi ciało w blask Boże pochodni!
I ginę śmiercią obcą, co mym kościom przeczy…

Inna mi się należy!… Nie chcę te — człowiecze !…
Ginę w luǳką powłokę wsnuty ak w płaszcz zgrzebny. Śmierć
Kto mnie pozna po płaszczu? Precz z nim! Niepotrzebny!
Kto mnie pozna po głosie, że to a tak śpiewam? Milczenie
Milcz, głosie! Nie mó esteś! Swego uż nie miewam…
Ma acząc cuǳych kształtów zgubną niepodobą,

¹⁹bogini — Artemida, gr. bogini łowów, zwierząt, lasów; w mit. rzym. utożsamiana z Dianą. [przypis re-
dakcy ny]
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Nawet w śmierci goǳinie nie mogę być sobą!
Krwawą zmorę elenia unosząc śród powiek,
Próżno wołam o pomoc! — I ginę ak człowiek!

Alcabon
Był na świecie Alcabon. Był, na pewno był!
O brzóz przyszłość wiódł z mgłami walki nieustanne. Drzewo
Próżnię życia na karku dźwigał z całych sił!

— «Tere-fere!» — tak śpiewał, Śmierć, Śpiew
Gdy się śmierci spoǳiewał.

Aż pokochał osiadłą na strychu Kur annę.

Dur go pchał wzwyż po schodach. Dur, na pewno dur!
We łbie miał złote mroczki i srebrne zamiecie,

Pożądanie

Gdy, wspina ąc się ku nie , dawał baczny zór
Na czar, co się po cichu
Tak utrwalał na strychu,

Jakby mie sca zabrakło gǳieinǳie na świecie.

W drzwi uderzył oburącz. W drzwi, na pewno w drzwi!
Ktokolwiek w drzwi kołacze — niech we ǳie i kocha!
Kur anna, ak Kur anna… Śni racze , niż drwi… Kobieta, Sen, Ciało, Stró

Na barłogu — od środka
Patrzy duża i słodka, —

Lgnie do nie ufna ciału koszula — ciasnocha.

Znó mu wargi przynaglił. Znó , na pewno znó !
Szedł do nie po ciemnościach, ak wicher po łanie!

Kochanek, Kobieta, Miłość,
Pożądanie

Kto ma oczy — niech wiǳi! Był ich cały tró :
On i barłóg, i ona
I wyrychlił ramiona,

By ą porwać na trwałe wbrew światu kochanie!

Biel e ciała przywłaszczał. Biel, na pewno biel!
A chłonęła go w siebie ciszkiem ak mogiła.

Ciało, Grób

Poznał, czym est czar nocy, szept i chętna ściel,
I tak skochał ǳiewczynę,
Że wołała w mrok: «Ginę!» —

Bo się pierwsze miłości niechcący broniła.

Gil e w uszach zaǳwonił. Gil, na pewno gil!
Tak tętniła krwią śpiewną, tak drżała w głąb chcenia…

Krew

Zǳierż szczęście!… Nie zǳierżyła!‥ Ledwo kilka chwil!…
Nienawykła do czaru, Śmierć, Słowo
Zmarła z westchnień nadmiaru,

Umiera ąc, nie miała nic do powieǳenia!

Strych zawinił wszystkiemu! Strych, na pewno strych!
Z ego wyżyn dał w nicość nura bezpowrotnie, —

Samobó stwo

Zaśmiał się w samo niebo, a przy ziemi — ścielił,
Pilne śmierci cios tępy Dusza
Duszę rozpruł na strzępy,

Aż się z nie wysypały skarby dożywotnie!
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Piach się z duszy wysypał! Piach, na pewno piach!
Ten, co w podróż się złoci do zorzy, gdy kona, —
Bochen chleba w gwiazd wieńcu — skrót pałacu w mgłach —

Rzęsa Boża — dwie pszczoły —
I trzy z wosku anioły.

Czego tylko nie było w duszy Alcabona!

W pałacu królewny śpiącej²⁰
Królewna dłoń o martwe zraniła wrzeciono.
Szerzy się snu zaraza!… Śmierć drzemie u płotu…

ŚmierćZamek, Dwór, Theatrum
mundi, Sen

Motyl
Drzewa, awą paru ąc, posnęły zielono.
Motyl zawisł nad studnią skrzydłami bez lotu.

Zwierzę
Mrużąc przygasłych ślepi pilne ametysty,
Kot do snu łeb przypłaszczył na perłach w szkatule.

Kot

Pies się zwinął oszczędnie w kłębek wiekuisty,
Ogonem myśl o luǳiach zaznacza ąc czule.

Pies

Kucharz wbił raz na zawsze nos, pełen spiekoty,
W dym, co zastygł w pióropusz, kęǳierzawie zmarły,

Kuchnia, Życie snem

I w kierunku wszechświata ǳierżył rondel złoty,
Gǳie do dna nicość z sadłem za pan brat przywarły…

Jego żona kochliwa, złoconą kopystką
Szumną zupę bełta ąc w cwału ącym garze,
Zasnęła ciałem — w kuchni, a duchem w bezmiarze
W chwili, gdy pomyślała, że miłość to — wszystko!…

Wu na z stry ną raczyły skamienieć biblĳnie
W dwa posągi, godnością napuszone czu ną
W czasie, gdy stry na z króla szyǳiła przed wu ną,
A wu na włos zsiwiały pobarwiała stry nie…

A w sieni król, że wielbił prostotę kobiecą,
Ściska ąc poko ówkę w miłosnym rabunku,

Zdrada, ErotyzmSługa, Pocałunek, Pozyc a
społeczna, Król

Zdrętwiał na samym wstępie tego pocałunku,
Co twarz w ǳiób niedorzeczny wydłużył mu nieco…

Ró ǳiadów na portretach w przeszłość zwiesił głowę…
A fotel, gǳie, od drzemki głupie ąc bezwiednie,

Przemĳanie

Paź w uścisku pogmatwał poręcz i królowę²¹,
Pruł się przez sen, co zresztą czynił w dnie powszednie…

Zaś w ostatnie komnacie, na łożu z purpury,
Śniąc o drogich zawczasu minstrelach²² i skaldach²³,

Życie snem

Królewna, że tak powiem, byt przeżyła z góry
Z głową w przyszłość wtuloną pod domyślny baldach²⁴!…

²⁰W pałacu królewny śpiącej — wiersz nawiązu e do baśni Charles’a Perrault Śpiąca królewna. W te baśni
zła czarownica przepowieǳiała, że w dniu . uroǳin królewna ukłu e się w palec wrzecionem i umrze. Jedna
z siedmiu dobrych wróżek złagoǳiła ednak ten czar: królewna po ukłuciu zapadła w głęboki sen, a obuǳić ą
mógł tylko pocałunek księcia. [przypis edytorski]

²¹królowę — ǳiś popr. forma B. lp: królową. [przypis edytorski]
²²minstrel — średniowieczny wędrowny śpiewak i recytator poez i. [przypis edytorski]
²³skald — średniowieczny skandynawski poeta i śpiewak. [przypis edytorski]
²⁴baldach (daw.) — baldachim, osłona z tkaniny nad łożem lub tronem. [przypis edytorski]
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I w puchach prałabędnych grążyła doszczętnie
Swe ciało tym pięknie sze, że uż bez znaczenia…

Uroda

A, twarz bieǳąc uśmiechem, przydawała chętnie
Stłumionemu istnieniu — wyraz nieistnienia.

Marcin Swoboda
Z górskich szczytów lawina, Bogu czyniąc szkodę,
Strąciła w przepaść nizin Marcina Swobodę.

Spadał, czu ąc, ak w ciele kość szale e krucha,
I uderzył się o ziem ostatnią mgłą ducha.

Ciało

Poniszczony śmiertelnie, chciał się z bólem waǳić,
Wokół bólu ął miazgę człowieczą gromaǳić.

Cierpienie

Dłoń złamana w nie tkwiła ak nóż w ciepłym chlebie!
To się ciułał, to trwonił… I tak pełzł przed siebie.

I z trudem bezkształtnego ciała rozwłóczyny
Doczołgały się wreszcie aż do stóp ǳiewczyny.

Wargami, zszarpanymi o skały i krzaki,
Szeptały własne imię pewno dla poznaki.

Bocząc się na pełzacza, w ogroǳie bielała.
— «Nie strasz kwiatów ranami! Precz, kałużo ciała.

Odkrwaw mi się od stopy! Szuka leków w niebie!
Próżno szepcesz swe imię! Nie pozna ę ciebie!» —

Bóg, Imię

A Bóg z nieba zawołał: «Wstyd ǳiewczyno młoda!
Nie poznałaś? — Jam poznał! To — Marcin Swoboda!»

I pobladła ǳiewczyna i odrzekła: «Boże!
Już to ciało Marcinem dla mnie być nie może!»…

A Bóg otchłań do niego przybliżył mogilną,
Aby ciału ułatwić śmierć uż barǳo pilną.

Śmierć

I biedne, przez ǳiewczynę niepoznane ciało,
Poszeptawszy swe imię, w otchłań się przelało.

Otchłań, Ciało

Poeta
Zaroiło się w sadach od tęcz i zawieruch —
Z drogi! — Iǳie poeta — niebieski wycieruch! Poeta
Zbó obłoczny, co z światem est — wspak i na noże!
Baczność! — Nic się przed takim uchronić nie może!
Słońce — w cebrze, dal — w szybie, świt — w studni, a zwłaszcza
Wszelkie ǳiwy zza arów — prawem snu przywłaszcza.
Rad Boga mięǳy żuki wmodlić — do zielnika, Bóg
Gǳie się z listem miłosnym sam elonek styka!…
Świetnie ąc łachmanami — tym żwawszy, im golszy —
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Nie bez wróżb się uśmiecha do grabu i olszy, —
I wiǳiano w ǳień biały tego obłąkańca, Taniec
Jak wierzbę sponad rzeki porywał do tańca!
A tak zgubnie porywać, mimo drwin i zniewag, —
Zdoła tylko z otchłanią sprzysiężony śpiewak.
Żona ego, żegna ąc swó los znakiem krzyża, Poeta, Żona
Na palcach — pełna lęku do niego się zbliża.
Stoi… Nie śmie przeszkaǳać… On słowa nawleka
Na sznur rytmu, a ona płochliwie narzeka:
— „Giniemy… Córki nasze — w nęǳy i rozpaczy…
A wiadomo, że utro nie bęǳie inacze …
Wleczesz nas w nieokreślność… Spó rz — my tu pod płotem
Mrzemy z głodu bez utra, a ty nie wiesz o tem!” —
Wie i wieǳiał zawczasu!… I ze łzami w gardle
Wiersz układa pokutnie — złociście — umarle, — Poeta, Poez a
Za pan brat ze zmorami… Treść, gdy w rytm się stacza,
Póty w nim się kołysze, aż się przeinacza.
Chętnie łowi treść, w które łzy prawǳiwe płoną, —
Ale kocha naprawdę tę — przeinaczoną…
I z zachłanną radością mąci mu się głowa,
Gdy u mie niepochwytność w dwa przyległe słowa!
A słowa się po niebie włóczą i ła daczą —
I uda ą, że znaczą coś więce , niż znaczą!…

I po tym samym niebie — z tamte ułud²⁵ strony —
Znawca słowa — Bóg płynie — w poetę wpatrzony.

Artysta, Bóg, Kondyc a
luǳka

Wiǳi ego niezdolność do zarobkowania
I to, że się za snami tak pilnie ugania!
Stwierǳa z zgrozą, że w chacie — nęǳa i zagłada, —
A on w szale występnym wiersz śpiewny układa!
I Bóg, wsparty wędrownie o srebrzystą krawędź Obłok, Ptak
Obłoku, co się wzburzył skrzydłami, ak łabędź, —
Z łabęǳia — do poety, zbłąkanego we śnie, —
Uśmiecha się i pięścią grozi ednocześnie!

Urszula Kochanowska²⁶
Gdy po śmierci w niebiosów przybyłam pustkowie,
Bóg długo patrzał na mnie i głaskał po głowie.

Bóg, ǲiecko, Śmierć,
Zaświaty

— „Zbliż się do mnie, Urszulo! Poglądasz²⁷, ak żywa…
Zrobię dla cię, co zechcesz, byś była szczęśliwa”.

— „Zrób tak, Boże — szepnęłam — by w nieb Twoich krasie
Wszystko było tak samo, ak tam — w Czarnolasie!²⁸” —

I umilkłam zlękniona i oczy unoszę,
By zbadać, czy się gniewa, że Go o to proszę?

²⁵Ułuda—fikc a, wymysł. [przypis edytorski]
²⁶Urszula Kochanowska (zm. ) — córka Jana Kochanowskiego i Doroty Podlodowskie . Zmarła w ǳie-

ciństwie, po e śmierci o ciec–poeta napisał cykl XIX Trenów. Cykl traktu e o skandalu egzystenc alnym, aki
wywołu e śmierć — szczególnie tak nieoczekiwana i nieuzasadniona ak przedwczesna śmierć ǳiecka. W po-
pularne lekturze Treny odczytywane są ako wyraz żalu o ca po śmierci ǳiecka. [przypis edytorski]

²⁷Poglądasz — wyglądasz. [przypis edytorski]
²⁸Czarnolas — wieś w wo ewóǳtwie mazowieckim, gǳie żył i tworzył poeta Jan Kochanowski. [przypis

edytorski]
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Uśmiechnął się i skinął — i wnet z Boże łaski
Powstał dom kubek w kubek, ak nasz — Czarnolaski. Dom

I sprzęty i donice rozkwitłego ziela
Tak podobne, aż oczom straszno od wesela!

I rzekł: „Oto są — sprzęty, a oto — donice.
Tylko patrzeć, ak przy dą stęsknieni roǳice!

I a, gdy gwiazdy do snu poukładam w niebie,
Nieraz do drzwi zapukam, by odwieǳić ciebie!”

I odszedł, a a zaraz krzątam się, ak mogę, —
Więc nakrywam do stołu, omiatam podłogę —

I w suknię na różowszą ciało przyoblekam
I sen wieczny odpęǳam — i czuwam — i czekam…

Już świt pierwszą roznietą złoci się po ścianie,
Gdy właśnie słychać kroki i do drzwi pukanie…

Więc zrywam się i biegnę! Wiatr po niebie ǳwoni!
Serce w piersi zamiera… Nie!… To — Bóg, nie oni!…

Córka, Matka, Miłość,
Miłość silnie sza niż śmierć,
O ciec, Roǳina

Jadwiga
Cień za cieniem się ugania, a motyla motyl ściga, —

Rozpłakała się w lesie niekochana Jadwiga.
Tęsknota, Motyl, Cień

— «Racze ciało niepieszczone wilkom rzucić w bór za borem,
Niż nie zaznać pieszczoty choćby nawet z potworem!» —

Ciało, Pożądanie

I wypełznął czerw²⁹ spod ziemi zwilgotniałym pyskiem czynny.
— «Ot a ciebie popieszczę! Ot a właśnie — nikt inny!» —

Robak

Obe rzała się na drogę i na tuman³⁰ poza drogą.
— «Oprócz ciebie na świecie nie mam, czerwiu, nikogo!»

Legła przy nim na murawie, głowę wsparła o kamiążek,
Miała kilka pierścieni i łez kilka, i wstążek.

— «Owom³¹ — two a! Pieść do syta! Nie szczędź w lesie mego ciała!
Jam tu przyszła³² nie po to, bym się sama ostała»…

Pożądanie, Śmierć

Wiatr warkocze e z ramienia na to drugie ramię przesuł,
Ona była nieswo a, a on rad był i wesół.

Pyskiem własił się i włuǳił w piersi wonne ak dwa abła,
Aż Jadwiga stęknęła, aż Jadwiga osłabła.

²⁹czerw — larwa, poczwarka owada, tu: robak. [przypis edytorski]
³⁰tuman (daw.) — mgła. [przypis edytorski]
³¹owom (gw. daw.) — oto estem. [przypis edytorski]
³²jam tu przyszła (gw., daw.) — konstrukc a z przechodnią końcówką czasownika; inacze : a tu przyszłam.

[przypis edytorski]

    Postacie (cykl) 



Krew e w głowie zahuczała pogrzebnego echem ǳwonu,
A to była choroba — i uż blisko do zgonu.

Choroba, Krew

— «Inni bo ą się miłować krwi schorzałe szaleniznę,
A a nawet potrafię kochać ciała zgniliznę!» —

Ciało, Miłość

I przeniknął pieszczotami bezpowrotnie aż do kości, —
Nie, — nie było na świecie tak niesyte miłości!

Nie wiadomo, co za szumy z czasu w bezczas zaszumiały,
Gdy obnażył się w słońcu szkielet biały, bo — biały!

Ma był w lesie i na polu i opodal — na rozsta u, —
W ma u ǳiało się właśnie — tyle eno, że w ma u.

Słychać było, ak w gęstwinie wiatr się krząta i chrabęści, —
Tedy szkielet poskoczył i zacisnął swe pięści! Trup, Robak, Bóg, Zaświaty

— «Powieǳ, czerwiu, gǳie est tysiąc obiecanych w niebo ścieżek»?
A on tylko popatrzył — i nic nie rzekł, nic nie rzekł…

— «Powieǳ, czerwiu, czy Bóg wiǳiał mo e męki, mo e żale?
I czy est On w niebiosach, czy też nie ma go wcale?» —

A on zadarł pysk ku niebu i mackami wzruszył dwiema
I pokazał na migi, że go nie ma, bo — nie ma!

Więc ku snowi wieczystemu uchyliła nieco czoła
I spo rzała w zaświaty, a tam nicość dokoła!

A tam — nicość, rozścierwiona od padołów aż do wyżyn!
I tańcował, i śmiał się biały szkielet Jadwiżyn³³…

Migoń i Jawrzon
Niewidomską czapulę wǳiał Migoń na głowę
I poszedł do Jawrzona w sady czereśniowe.

Stał Jawrzon przy dwóch ulach — ubrany od święta.
— «Kto się tak bezcieleśnie w mym saǳie wałęta?

Słyszę kroki odważne, lecz wroga nie wiǳę.
Odsłoń twarz, abym stwierǳił — kogo nienawiǳę!…»

Nienawiść, Wróg

— «Po głosie zgadnĳ wroga, co cię ǳiś nawieǳił
I wyzna , żeś czarami mą zbrodnię wyśleǳił!

Wróg, Zbrodnia

W ednym ulu ukryłeś — westchnienie me winy, —
W drugim — duszę zabite przeze mnie ǳiewczyny.

Zbrodniarz

Odda mi oba sprzęty zdobiące mą zbrodnię,
Bo mi bez nich w pałacu — czczo i niewygodnie!…»

— «Nie a — ciebie — rzekł Jawrzon — lecz tyś mnie ograbił,
ǲiewka wpierw mnie kochała, niźliś ty ą zabił!

³³Jadwiżyn (daw.) — forma D. lp.; ǳiś: Jadwigi. [przypis redakcy ny]

    Postacie (cykl) 



Ledwo na mnie spo rzała w czereśniowe sady,
A uż ą umęczyłeś za nikły cień zdrady!

Zdrada

Znalazłem ą w parowie więce , niż nieżywą!
Imię swe na e piersi wyżarłeś — pokrzywą!

Trup, Ciało

I nie wszystką znalazłem: brak wargi i ręki!
Coś z nią czynił? Odpowieǳ! Lub — męki za męki!»

I przeżegnał się Jawrzon i tak — w imię Boga
Mieczem niewiǳialnego chciał wyszperać wroga.

Po edynek

Na to zaśmiał się Migoń: — «Bawmy się w chowanki!
Mów, co wolisz? Cichanki, czy może — klaskanki?…

A zważa , byś na oślep potrafił się bronić!…
Sam ci mieczem o miecz mó pomogę zaǳwonić!…»

Zaǳwoniły dwa miecze. Ma zmierzchał upalny.
Jeden wróg był wiǳialny, drugi — niewiǳialny.

Oba zwarli się ściśle — z kolanem kolano,
Ale tylko ednego — ak walczył — wiǳiano.

Do obydwu mrok śmierci na palcach się skradał,
Ale tylko ednego wiǳiano, ak padał.

Śmierć

Aż słońce, porannie ąc w obłokach nieśmiało,
Rozwidniło to właśnie, co nocą się stało.

Słońce

Rozwidniło dwa trupy i obok — dwa ule
I edną niewidomską na krzaku czapulę!…

Zmierzchun
Póty w cieniu ałowca śniła rozłożyście,
Aż z lasu wybrnął Zmierzchun — i pomącił liście.

SenNatura

Złote żuki, wylęgłe z ciepłych snów ǳiewczyny,
Wnicestwiły³⁴ się w bu ne piersi — kosmaciny.

PożądanieCiało

Poznał żuki — po złuǳie… I ednym spo rzakiem³⁵
Ogarnął — krzak — ǳiewczynę — i nicość za krzakiem.

Płoǳąc we łbie żąǳ nagłych adowite męty³⁶,
Pełznął ku nie — w biel ramion zaborczo wśmiechnięty.

Przemoc, Seks

Tchem drapieżnym uderzył o senny brzeg ciała…
— „Śmierć, lub miłość!”… Pobladła — i miłość wybrała!

A w dalekim ogroǳie — za siódmą gęstwiną —
Tam wiǳiano dwie dłonie, co z baśni w baśń płyną.

Ogród, Deszcz, Sen

³⁴wnicestwić się (neol.) — zniknąć (w czymś), wniknąć (w coś). [przypis edytorski]
³⁵spojrzak (neol.) — spo rzenie, rzut oka. [przypis edytorski]
³⁶męty — to, co mąci, np. drobne cząsteczki zawieszone w płynie, mącące ego przezroczystość; nie asność

i chaotyczność myśli lub wypowieǳi; tu: pożądanie, mącące myśli. [przypis redakcy ny]

    Postacie (cykl) 



Żałowały się wza em, zmarniałe przedwcześnie, —
A deszcz padał w ogroǳie — i padał deszcz we śnie.

Obie mokre od deszczu, w nierówne z snem walce
Do modlitwy o szczęście splatały swe palce.

I w dalekim ogroǳie omdlewały czasem,
Gdy e Zmierzchun zbyt pieścił w swe norze — pod lasem.

Śnigrobek
Kiedy las od ukąszeń zmór drzewnych pożółciał,
Śnigrobek, błękitnawo zapatrzony w paproć —

Upiór, PrzemianaJesień, Drzewo, Las

Wędrownie się zazłocił — z dali w dal — po dwakroć,
Aż się wsnuł do krainy półduchów i półciał.

Tam ukochał przestwornie mgłę — nierozeznawkę³⁷,
Co się na wznak — uśmiecha, a na klęczkach — ginie,
Albo się uwysmukla — podobna ǳiewczynie,
Która los w snach zgubiła, ak pustą zabawkę.

Mgła rzekła: «Ust mych przyszłość — z bzu się nie wyzwoli!
Prócz dreszczu — nie mam w kwiatach innego dorobku…

Miłość, Śmierć

Kocha mnie w me pośmiertne za grobem niedoli,
Bom bez nie — nie ta sama… Sprawdź mó czar, Śnigrobku!» —

I rzekł na to Śnigrobek: «Niech nicość nam sprzy a!
Tak mi modro ǳiś z tobą!… Łzy — odda aniołom.

Rozkosz, Śmierć, Erotyzm

Wszelka radość est w końcu tyleż, co niczy a…
W uro onych ogrodach zna dź mnie i oszołom!» — Pożądanie

Szołomiła mu usta, obłąkała ręce,
A on tulił cud chwie ny i czar e nieścisły, —
I patrzył w zakochane mglistości ǳiewczęce,
Gǳie obok żąǳy śmierci — wrą pieszczot domysły.

I ginąc od nadmiaru mgły w czu nym ob ęciu
Wpośród złotawych przyćmień i błękitnych zadym, —
Skonał wreszcie — posłuszny temu wniebowzięciu,
Które przez sen zawǳięczał — fioletom bladym.

Pogrzeb

Czas się włóczył po drzewach. Noc przyszła — żałobna.
Cienie wszystkich umarłych — ubożuchno szare —

Grób

Pochowały Śnigrobka na wieczną niewiarę —
We wszystkich grobach naraz i w każdym — z osobna.

Mgła mu w trumnę skrzystego nawrzucała nieba,
A wszechświat, co uż stał się czymś w roǳa u mitu, — Sen, Śmierć, Przemiana,

Niebo, Więzień, Życie ako
wędrówka

Ożywiony pogrzebem — pomyślał, że trzeba
Zmienić cel nieistnienia i mie sce — niebytu.

Więc — choć ktoś go do mgławic i dróg mlecznych przykuł, —
On, wstrząsa ąc łańcuchy przeznaczeń bez treści, —

³⁷nierozeznawka — neol. od czas. rozeznawać, t . orientować się, rozpoznawać. [przypis redakcy ny]

    Postacie (cykl) 



Śnił, że w drogę wyrusza, ak rǳawy wehikuł,
Zbłąkany w złotym wnętrzu zamierzchłe powieści.

Wrogowie
Tam na zielonym dąb szumi dolińcu³⁸,
A pod tym dębem — półskrzyniec³⁹ ze złota,
A łabędź biały śpi w złotym półskrzyńcu,
A w ego ǳiobie — igła się migota⁴⁰, Zemsta
A na e ostrzu — wroga mego życie.
Leżę pod dębem. Dąb szumi obficie.

Dość mi przyłamać ostrze od niechcenia,
A śmierć swym wichrem w proch nęǳny go utrze!

Wróg

Wśród dębowego namyślam się cienia,
Czy ǳiś — czy utro — czy może po utrze?
Lecz on coś przeczuł i nagle się zbliża,
I dąb pośpiesznie żegna znakiem krzyża…

A a uda ę, żem spoczął na rosach,
O niczym nie wiem i sny mam ǳiecięce.

Sen, Pozory

Chrzabąszcz się w moich zawieruszył włosach,
Twarz mi zdrętwiała i ścierpły mi ręce,
Bom ich nie zdążył usunąć z pokrzywy.
Wróg mó est chytry, zły i pode rzliwy.

I z nożem w dłoni w twarz mi się pochyla,
Zagląda pilnie i bada, i waży…
Jedna, w swym locie nieostrożna chwila,
Nikły wstrząs powiek, nie ten wyraz twarzy!…
W głąb snu się wtulam, aż w oczach mi ciemno,
Dech zataiłem. Dąb szumi nade mną…

Kochankowie
Ledwo ǳiewczyna przyszła z daleka, —

Dreszcz go obleciał skrzydlaty.
Kochanek romantyczny

Zatrzepotała martwa powieka, —
I z grobu wy rzał na światy.

Śmierć, Grób, Trup,
Cierpienie

— «Dobrze, żeś przyszła! Gnĳę daremnie,
Własnego niepewny cienia!

Gǳiem est, że oto — nie ma mnie we mnie?
Są tylko mo e cierpienia.

Powieǳ — schylona ponad mogiłą —
Śpiącemu w mogił obłęǳie, —

Miłość silnie sza niż śmierć,
Miłość, Miłość
romantycznaGǳie się poǳiewa to, co mną było,

A nigdy mną uż nie bęǳie?» —
Wspomnienia, Kondyc a
luǳka

³⁸doliniec — dolina. [przypis edytorski]
³⁹półskrzyniec — własc. półskrzynka; roǳa domku lęgowego dla ptaków. [przypis edytorski]
⁴⁰migota — ǳiś popr. forma os. lp cz.ter.: migoce a. migocze. [przypis edytorski]

    Postacie (cykl) 



Nic nie odrzekła w trwoǳe ǳiecięce ,
Lecz martwa padła na wrzosy.

Strach

Pewno kochała o wiele więce ,
Niż myślał — kusząc niebiosy.

Padła w ustroniu o esieniałem,
Gǳie kwiatom — straszno różowieć,

Kwiaty

By kochankowi całym swym ciałem
Dać tę edyną odpowiedź!

Karczma
Mięǳy niebem a piekłem, wśród słynnych bezdroży,
Które lotem starannie pomĳa duch boży,

Pĳaństwo, ZabawaKarczma, Zaświaty, Duch

Stoi karczma, gǳie widma umarłych opo ów Skąpiec

ZbrodniarzŚwięcą tryumf swych szałów pĳackich i zno ów.
Skąpiec, co, mrąc, ostatnie połknął ametysty,
Zna ǳie tu za dwa grosze nocleg wiekuisty, —
I zbrodniarz, co w błysk noża zachował swą wiarę,
Zdoła tuta nie edną nadybać ofiarę, —
I nierządnica, sennym wabiąca pachnidłem, Kobieta ”upadła”
Brwi nabytym w te karczmie barwi błękitnidłem,
By się mizdrzyć do cieniów akiegoś tłuściocha,
Co po śmierci w tych barwach lubieżnie się kocha.
I są w karczmie gra kowie, stłoczeni w kapelę, Muzyka, Taniec
Co dba ą o pląs cieniów i o ich wesele,
A gra ą im takiego szczękacza — brzękacza,
Że karczma z tancerzami w otchłań się zatacza
I, przyźbą⁴¹ przytupu ąc, wstrząsa tłum ich ǳiki,
Aż im w ślepiach miga ą te krwawe świerszczyki!
Jedna tylko za piecem ukryta starucha, Wspomnienia, Erotyzm,

MatkaMać⁴² pięciorga wisielców — te wrzawy nie słucha
I, pośmiertnie skulona, śni w sobie po cichu
Cuda pierwsze miłości, spełnione na strychu,
I, zawzięcie słodkiemu oddana wspomnieniu,
Gra polkę — wytrzykąta na rǳawym grzebieniu.

Luǳie
Szli tędy luǳie biedni, prości, —
Bez przeznaczenia, bez przyszłości.

Wiǳiałem ich, słyszałem ich!…

Kondyc a luǳkaBieda

Szli niepotrzebni, nieprzytomni, —
Kto ich zobaczy — ten zapomni.

Wiǳiałem ich, słyszałem ich!…

Szli ubogiego brzegiem cienia, —
I nikt nie stwierǳił ich istnienia.

Wiǳiałem ich, słyszałem ich!…
⁴¹przyźba — własc. przyzba: wał usypany z ziemi dokoła podmurówki dawne chaty wie skie . [przypis edy-

torski]
⁴²mać (daw.) — matka. [przypis edytorski]

    Postacie (cykl) 



Śpiewali skargę byle aką
I umierali ako tako…

Wiǳiałem ich, słyszałem ich!…

Śmierć

Już ich nie wiǳę i nie słyszę, —
Lubię trwa ącą po nich ciszę.

Wiǳiałem ą, słyszałem ą!…

Anioł
Czemu leciał tak nisko ten anioł, ten duch,
Sięga ący piersiami skoszonego siana?

Anioł

Wiatr rozgarniał mu skrzydeł świeżący się puch,
A od kurzu miał ciemne ak murzyn kolana…

Włos ego — hartowana w niekochaniu miedź!
Oczy płoną miłosnym nieskalane szałem!

Miłość, Ciało

Snem wezbrała mu w skrzydłach niewiadoma płeć,
Kiedy, lecąc, sam siebie przemilczał swym ciałem…

Możem zbyt go zobaczył lub uwierzył zbyt,
Bo w niechętne zadumie przystanął w pół drogi…
I znów w oczach mu błysnął nieczytelny świt,
Gdy do lotu pierś tężył i prostował nogi.

Rosa eszcze mu ziębła na wargach, a on
Już piętrami swych skrzydeł ku niebu się wzbielił
I ogrom ciała oddał bezmiarom na strwon,
A am się do niebiosów wówczas onieśmielił…

Odtąd, gdy wchoǳę z tobą w umówiony park,
Gǳie światła księżycowe do stóp nam się łaszą, —
W twych wargach szukam ego przemilczanych warg
I nie wiem, co się ǳie e z tą miłością naszą?…

Niewiǳialni
Niewiǳialnych istot tłumy sąsiadu ą z nami wszęǳie.
I kto kogo u rzy pierwe ? I kto komu duchem bęǳie?

Duch

Błąka ą się mięǳy nami i po nocy i o świcie —
I nie wieǳą, że to właśnie est wza emność i współżycie.

Oni o nas, a my o nich nic nie wiemy — tylko tyle,
Że bywa ą nagłe zmierzchy i przychoǳą pewne chwile…

A łódź mo a trwa u brzegu — ponad rzeki głęboczyzną, —
I ta woda, co śni siebie, — est e grobem i o czyzną.

Woda

I ktoś barǳo wieloraki łoǳią chwie e i kołysze, —
A stwierǳiłem wokół zieleń i stwierǳiłem wokół ciszę…

    Postacie (cykl) 



A to oni łódź trąca ą, upo eni snem i trwogą, —
I odpłynąć chcą koniecznie, lecz nie mogą, bo nie mogą…

Sił im starczy do ma aczeń w mgle, co w śmierć się sączy błędna,
Ale brak im ǳielne mocy, co do wioseł est niezbędna…

A a pragnę, by łódź drgnęła, gdy się tłumnie zbliżą do nie ,
I by dłoń ich nieostrożna pozostała w mo e dłoni…

Goryl
Spoza drzew gęstwy goryl kosmaty
Śmieszliwym ślepiem wyzierał w światy.

Małpa, Śmiech, Obraz
świata, Drwina

Małpował orła, gdy ranny strzałą
Wlecze po ziemi nic warte ciało.

Ptak

I lwa małpował, kiedy w barłogu
Kłem spłoszonemu zagraża Bogu.

I, drwiąc, przedrzeźniał wieczności minę,
Kiedy z błękitu schoǳi w dolinę.

Śmierć, Los

Aż śmierć, wtulona w szary przyoǳiew⁴³,
Stanęła przed nim, że zbladł nad spoǳiew!

Chciał ą zmałpować, ale nie umiał, —
Chciał coś zrozumieć — i nie zrozumiał.

I padł e do nóg, nie wieǳąc czemu,
I — niewieǳący — skomlał po psiemu.

A ona cicho, niby mogiła,
Pierś mu przydeptać stopą raczyła.

Niezmałpowana, nieprzedrzeźniona
Patrzyła w niego, ak rzężąc, kona.

Pozorzanie
Zanim ǳień nastał, żeśmy w świat przybyli,
My — ród Pozorzan, nieśmiertelny ród, —

Nieśmiertelność,
Przemĳanie, DoskonałośćCzas

Żył niegdyś człowiek, twór akie ś tam chwili,
Ten cudów nie znał, ale wierzył w cud.

CudRozpacz, Marzenie

Szał ego tęsknot wyczarował z mroku
Nasz byt, od zgonu wolny i od łez, —

Tęsknota

A to się stało w tym roku… w tym roku,
Kiedy istnienie zatraciło kres.

Pamięć

On śnił w przestrzeni i wszystko mu było
Dalekie, pełne bezdroży i dróg, —

BógPrzestrzeń

⁴³przyoǳiew — ubranie, przyoǳiewek. [przypis edytorski]
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Rozpaczał w czasie, co z taką łkań siłą
Mĳał, aż minął wysnuty zeń Bóg.

My poza czasem i poza przestrzenią
Trwamy, spełnieni od stóp aż do głów.
Czym dla nas człowiek, co z leśną zielenią
Zamienił ledwo kilka mylnych słów?

Czemuż on dotąd tak czu nie nam śni się,
Jak gdyby tryumf błogosławił nasz?
Czemu nam w twarzy odmiennych zarysie
Tkwi coś, co ego przypomina twarz?

Dokoła klombu
Gdy wzbiera ciszą śmierci południa upalność, —
Dokoła mego klombu — zgiełk i niewiǳialność!

Cisza, Śmierć, Kwiaty

Duch

Grzmią wozy, chrapią konie i ǳwonią kopyta, —
Lśni kurzawa, ku słońcu bezrozumnie wzbita!

Wciąż dokoła, dokoła… Wciąż tą samą drogą!…
Słychać wszystko i wszystkich — nie widać nikogo!

Pęǳą z szumem tysiąca oszalałych borów,
Wykrzyku ąc gwiazd nazwy i nazwy przestworów!

Brak im mie sca! Ścisk we śnie! Aż próżnia się mroczy!
Czy to — byt, czy to — niebyt tak wrzawnie się tłoczy?

Nic nie ma, prócz pośpiechu! Gǳie teraz ich — ciało?
I czy ciągle się sta e to, co raz się stało?

Zda e mi się, że pęd ich mam w uszach i skroni —
I że lecę wraz z nimi, eżeli to — Oni!…

A gdy wrzawa zamilka i cisza się dłuży,
Zda e mi się, żem stanął u celu podróży…

Cisza

Panna Anna
Krakowianka jedna
Miała chłopca z drewna.

Znana piosenka.

Kiedy wieczór gaśnie
I usta e ǳienny znó ⁴⁴, —
Panna Anna właśnie
Na wabnie szy⁴⁵ wǳiewa stró .

⁴⁴znój — ciężka praca, trud. [przypis redakcy ny]
⁴⁵najwabniejszy — ten, który doda e na więce powabu, wǳięku; na barǳie twarzowy. [przypis redakcy ny]
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Palce nurza smukłe
W czarnoksięskie skrzyni mrok,

Czary

I wyciąga kukłę,
Co ma w nic utkwiony wzrok.

Samotność

To — e kochan⁴⁶ z drewna,
Zły, bezmyślny, martwy głuch!
Moc zaklęcia śpiewna
Wprawia go w istnienia ruch.

On nic nie rozumie,
Lecz za niego ǳiała — czar…
Panna Anna umie
Kusić wieczność, trwonić żar…

W ǳień od niego stroni,
Nocą — wielbi sztywny kark,

Seks

Nieugiętość dłoni,
Natarczywość martwych warg.

— «Bóg zapomniał w niebie,
Że samotna ginę w śnie!
Kogóż mam, prócz ciebie?
Pieść, bo musisz pieścić mnie!» —

Pieści ą bezdusznie,
Pieści właśnie tak a tak —
A ona posłusznie
Całym snem omdlewa wznak.

Śmieszny i niezgrabny,
Swą drewnianą tężąc dłoń,
Szarpie włos edwabny,
Miażdży piersi, krwawi skroń.

Blada, poraniona
Panna Anna bólom wbrew
Od rozkoszy kona,
Błogosławiąc mgłę i krew!

Poprzez nocną ciszę
Iǳie cudny, złoty strach…
A śmierć się kołysze
Cała w rosach, cała w snach.

Potem nic nie słychać,
Jakby ktoś na dany znak
Nie chciał uż oddychać —
Byle istnieć tak a tak… Ta emnica

A gdy świt się czyni —
Panna Anna dwo giem rąk
Znów zata a⁴⁷ w skrzyni
Drewnianego sprawcę mąk.

⁴⁶kochan — kochanek. [przypis redakcy ny]
⁴⁷zatajać — ukrywać. [przypis redakcy ny]
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Sztuczne wpina róże
W czarny, ciężki, wonny szal —
I po klawiaturze
Błąǳąc dłonią — patrzy w dal…

Dźwięki płyną zdradnie,
Płyną właśnie tak a tak…
Chyba nikt nie zgadnie —
Z kim spęǳiła noc i ak?
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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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