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O pierwszej nad ranem
 .  

Nareszcie! sam eden! Słychać uż tylko przetaczanie się kilku zapóźnionych i wymęczo- Noc, Ciemność, Samotność

Melancholianych dorożek. Na niewiele goǳin uzyskamy milczenie, eśli nawet nie spokó . Nareszcie!
znikła tyrania twarzy luǳkie i cierpieć będę uż tylko przez samego siebie.

Nareszcie! zezwolono mi zatem rozprostować się w kąpieli ciemności! Naprzód po-
dwó ne zawarcie drzwi. Wyda e mi się, że to przekręcenie klucza wzmoże samotność mo ą
i wzmocni barykady, które oto ǳielą mnie od świata.

Straszliwe życie! Straszliwe miasto! Streśćmy powtórnie ǳień: wiǳenie garstki lite- Literat
ratów, z których eden zapytywał mnie, czy można udać sie do Ros i drogą lądową (na -
widocznie sąǳił, że Ros a est wyspą); wielkoduszna dysputa z kierownikiem pewnego
czasopisma, który na każdy argument odpowiadał: „Tuta , to partia luǳi uczciwych”, co
zakłada milcząco, że wszystkie inne ǳienniki redagu ą szubrawcy; ukłon, oddany akimś
dwuǳiestu osobom, z których piętnaście est mi nieznanych; rozdawanie uścisku dłoni
w te same proporc i, i to zaniedbawszy przez nieostrożność zaopatrzenia się wprzód w rę-
kawiczki; wdrapanie się, gwoli zabicia czasu, podczas ulewy, na pięterko do baletniczki,
która prosiła mnie o narysowanie e kostiumu do Venus; ubieganie się w sposób przypo-
chlebny o ednego z dyrektorów teatru, który powieǳiał, żegna ąc się ze mną: „Kto wie,
czy nie powinien pan zwrócić się do Z…; est to na barǳie ociężały, na głupszy i na -
głośnie szy z wszystkich mych autorów; z nim, być może, zdoła pan co osiągnąć. Niech
go pan odszuka, a potem się zobaczy”; przechwalanie się (po co?) kilkoma szkaradny- Pogarda, Poeta
mi czynami, których nie popełniłem, i tchórzliwe zaprzeczenie kilku innych występków,
których dokonałem z radością, przestępstwo fanfaronady, zbrodnia na czci luǳkie ; od-
mówienie przy acielowi łatwe przysługi i uǳielenie poparcia na piśmie skończonemu
łotrowi; uf! czyżby to wreszcie koniec?

Niezadowolony z siebie i niezadowolony z wszystkich, pragnąłbym siebie odkupić
i oǳyskać nieco dumy w milczeniu i samotności nocy. Dusze tych, których miłowa-
łem, dusze tych, których opiewałem, skrzepcie mnie, podtrzyma cie, oddalcie ode mnie
kłamstwo i zatruwa ące wyziewy świata; i ty, Panie mó i Boże! użycz mi łaski zestawie-
nia kilku pięknych wierszy, które by udowodniły mi, że nie estem ostatnim z luǳi, że
gorszy nie estem od tych, którymi garǳę.
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