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Znikomek
W cienistym istnień bezłaǳie Znikomek błąka się skocznie.
Jedno ma oko błękitne, a drugie — piwne, więc racze
Nie wiǳi świata tak samo, lecz każdym okiem — inacze —
I nie wie, który z tych światów est rzeczywisty — zaocznie¹?

Konﬂikt wewnętrzny

Dwie dusze tai w swe piersi: edna po niebie się włóczy, —
Druga — na ziemi marnie e. Dwie naraz kocha ǳiewczyny:
Ta czarna — snu wieczystego na pamięć barwnie się uczy, —
Ta asna — całun powiewny tka dla umarłe doliny.

Miłość

Którąż z nich kocha naprawdę? Złe ścieżki! — Głębokie wody! —
Urwiska! — Nawoływania! — I znikąd żadne pomocy! —
I powikłane od lęku, w mrok pierzcha ące² ogrody! —
A w dłoniach — nadmiar istnienia, a w oczach — okruchy nocy!
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 mątewką³
Cień własny z cieniem brzóz kilku. A brzozy śnią się i szumią…

¹zaocznie — tu: obiektywnie, niezależnie od tego, co się wiǳi. [przypis redakcy ny]
²pierzchać — uciekać, znikać. [przypis redakcy ny]
³mątewka a. mątew — drewniane narzęǳie do mieszania. [przypis redakcy ny]

Cień

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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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

    Znikomek



