


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

BOLESŁAW LEŚMIAN
 

Powieść o rozumnej ǳiewczynie

Tak mówię do ǳiewczyny: Nie wwódź mnie w bór ciemny,
Nie woła po imieniu, nie patrz oko w oko, —

Ta emnicaLas, Potwór

Bo nigdy nie wiadomo, co za stwór ta emny
Z mroku na świat pod luǳką przychoǳi powłoką.

A nuż estem odmienny, niźli tobie chce się, —
Niż ten, którego tulisz w nieme pieszczot skarǳe.

Erotyzm

Poznasz mnie nad eziorem — i w polu i w lesie —
A nie poznasz na łożu, nie poznasz przy warǳe.

O, nie pyta mnie o nic! Nie widu mnie we śnie!
Ufa moim pieszczotom, wierza w me tumany.
W ramion twoich zaciszu pragnę tak bezkreśnie
Zasnąć choćby na chwilę — inny i nieznany.

Nuć mi do snu cokolwiek, byle oczy zwierać.
Niech twa pierś mnie kołysze, ak chce i ak umie —
A gdy przy ǳie goǳina, nie wzbrania umierać!
Wszak rozumiesz? Nieprawdaż?

ǲiewczyna rozumie.


I znów mówię: Gdy w nagłe stu zmierzchów żałobie
Czekałaś na me przy ście, nim się Bóg nadarzy, —

Tęsknota

Mnie tylko, mnie ednego nie było przy tobie!
Zapóźniłem się… Winna akaś mgła bez twarzy…

Nieraz w obcych mi cieniów biegnę rozwiewiska
I zatracam ścieżynę do własne rozpaczy.
Czemuż estem daleki? A ty — czemu bliska?
I tak zawsze i zawsze i nigdy inacze !

Czemu wczora tę brzozę wśród słońca błyskotów
Ozdobiłem, pląsa ąc, w perły i korale?

Rozrzutność

ǲiś dla ciebie mi zbrakło strwonionych kle notów,
Puste są mo e dłonie i czcze mo e żale.

Czasem bywa ą takie na uboczu święta,
Dusza przez sen tak szumi, że w tym właśnie szumie
O tych, których się kocha, na mnie się pamięta…
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Wszak rozumiesz? Nieprawdaż?
ǲiewczyna rozumie.


I znów mówię: Nie było i nigdy nie bęǳie!
Stać się miało gǳiekolwiek i uż się nie stanie!

Miłość niespełniona

Chciałem chatę snom ciosać i biec na spotkanie
I zamieszkać wraz z tobą w miłosnym obłęǳie.

Czemuż dusza w mrok dąży? Czemu losem zwie go?
Nigdy razem! A wpobok¹ czas pusty się wlecze.

Los, MelancholiaKondyc a luǳka, Konflikt
wewnętrzny

Czy est we mnie ktoś inny, oprócz mnie samego,
Co ulega tym smutkom, którym a krwią przeczę?

O, spo rzy , ak a teraz bezwolnie się truǳę,
Szczęściu swemu ǳiwaczne gromaǳąc przeszkody!
Jak swe żale uśpione o północy buǳę
I ak, idąc ku tobie, omĳam ogrody!

Mógłbym duszę po kwiatach dla ciebie roztrwonić,
Mógłbym śmiercią oślepły znaleźć cię w gwiazd tłumie,
Ale szczęścia własnego nie potrafię bronić!
Wszak rozumiesz? Nieprawdaż?

ǲiewczyna rozumie.


I znów mówię: Gdy zazdrość w pustce mnie zaskoczy,
Śnię o inne … Nikt nie wie, czym est e pieszczota.

Zazdrość

Ma wszystkich zmarłych ǳiewcząt niezbadane oczy.
Suknia e — prosto z ba ki, — cała brzmi od złota!

Jeǳiem w modre karocy. Usta ku mnie chyli.
Tłum wyśnionych cudaków w zachwyceniu czeka
Na pierwszy pocałunek… Ona eszcze zwleka,
A a ciebie wśród tłumu postrzegam w te chwili.

Stoisz — chora i w łachman oǳiana żebraczy.
Wiǳisz mnie. Ja umyślnie wzrok utkwiłem w niebie.

Śmierć, Miłość tragiczna

I starze esz się z bólu i brzydniesz z rozpaczy,
I nikt uż, nikt nie zdoła ǳiś pokochać ciebie!

Więc biegnę z nagłym krzykiem, chwytam cię w ramiona,
I płacz piersi schorzałe pieszczotami tłumię!
Umierasz, a a szepcę: «Wieǳiałem, że skona!» —
Wszak rozumiesz? Nieprawdaż?

ǲiewczyna rozumie.


Rozumie i piersiami chce karmić noc ciemną,
A na byle skinienie swe czoło rozchmurza,

Mądrość, Poświęcenie

I wie, że o mnie trzeba rozmawiać nie ze mną,
I, duma ąc o wszystkim, dłoń w kwiatach zanurza.

¹wpobok (daw.) — obok. [przypis edytorski]
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Śleǳi drogi dalekie zbłąkaną krzywiznę,
Gǳie wzrok ginie, ak w nurtach rozwiewne mogiły,
I w zwierciadle przegląda swo e wargi żyzne,
Czy mnie barǳie , niż ona, ku sobie zwabiły?

Lustro, CiałoErotyzm, Pocałunek

I przesłania e dłonią i patrzy ciekawie,
Czym est bez nich? Czy sobą? I nie wie, czy sobą?
Bo dla oczu, zwierciadła zbłyskanych żałobą,
Uboże e ust brakiem, że nie ma e prawie…

A gdy przy dę, — zwierciadło żegna znakiem krzyża,
I wprzód wargi poda e w skupione zadumie,
A potem — dośmielona — całą siebie zbliża
I cału e, i płacze, i wszystko rozumie!…
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