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BOLESŁAW LEŚMIAN
 

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 — zaocznie¹?

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

Miłość

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 ące² 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 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]
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