


 

 

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
 

Spojrzystość
Rozełkanych¹ rusałek nagłe sto tysięcy
Wypłynęło na księżyc, by istnieć mnie więce .

Wodo, wodo — gǳie esteś? Tu estem, gǳie płynę!
Pogłaskały powierzchnię, miłu ąc głębinę.

Woda

Ile ciał — tyle smutków… A woda spo rzysta,
By zobaczyć e do cna — ze świateł korzysta.

WzrokŚwiatło

Bada światłem, a sprawǳa umówionym cieniem,
Falu ąc aż do brzegu podwodnym spo rzeniem.

Ale to — nie spo rzenie! To racze — spo rzystość,
Co nie może tam dotrzeć, gǳie łka rzeczywistość.

Ślepym srebrem zaledwo spo rzyście e w światy.
Srebru śni się, że szumi i polewa kwiaty.

Woda

Woda roi², że mgły się za ręce w blask wiodą,
Lecz ciał zlęklych nie wiǳi. Co począć z tą wodą?

Okna two e — otwarte. Sny oczu nie strzegą,
A ty na mnie nie patrzysz. Dlaczego, dlaczego?

Oko, Sen

¹rozełkany — zanoszący się szlochem, płaczliwy; śpiewny. [przypis redakcy ny]
²roić — fantaz ować, marzyć. [przypis redakcy ny]
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