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KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Achilles
W te straszne samotności mo e ,
gdy przy me duszy nikt nie stoi,
kiedy ostatnie ręką żywą
młodości zerwał czas ogniwo:
czyż ǳiw, że dusza mo a marzy,
młodości chwile marzy mocne,
naǳie e swo e bezowocne,
i śni, czego e los nie zdarzy…

Melancholia

Lecz w samotności posąg stawa¹
przed moim wzrokiem, pełnym mgławic:
olbrzymia dumna męża z awa
odeszła skądś od greckich nawic² —
to Myrmidonów³ król straszliwy,
z hełmu wie ący pąsem grzywy,
ale umarły est — czy żywy.
Achilles — bóstwo lat szesnastu,
gość dawno, dawno niewiǳiany —
akiemuż znowu grozi miastu
i akież wrogów gna tumany?
Po co przychoǳi w pustkę mo ą
i złotą grzmi nade mną zbro ą?
Oh! ak daleka mo a dola
od tro ańskiego ego pola!…
Ah, wiem! Rozumiem! Nie spełniłem!
Nie dokonałem nic i żyłem!
Pełzałem w niskim życia lesie,
broǳiłem w bagnach dni powszednich,
łykałem kurz, co życie niesie,
słuchałem bicia goǳin średnich,
dałem się topić nęǳy życia
i wszystkim ego podłym wstrętom;
wdychałem zbó czy odór gnicia,
deptać się dałem podłym piętom,
za nęǳne prawo do żywota
z pogardą dany kubek błota
piłem — — pełzałem w nęǳy lesie,
ażeś ty przyszedł, Achillesie!

Kondyc a luǳka

I upominasz się o swo e!
Za późno! Patrz — uż stary sto ę!

Przemĳanie

¹s
²
³

— ǳiś popr.: sta e. [przypis edytorski]
ic — popr.: naw; nawa: okręt, statek; przeznaczona dla wiernych część kościoła. [przypis edytorski]
i
ie — wo ownicze, bezlitosne plemię greckie, poddani Achillesa. [przypis edytorski]

Ży ę — nie lękam się Parysa⁴,
choć niemaczany-m w Styksie cały⁵, —
a ta przez duszę mo ą krysa⁶,
to znak, żem miał ą…
Jak wspaniały,
ak wielki, dumny, aki mężny
ogromny mąż nade mną stoi —
blask z ego złote bĳe zbroi,
wsparł się o awór⁷ swó potężny —
on upomina się o swo e —
bierz! wszakżem tu! przed tobą sto ę!…
Starość

Weź! Patrz! Ten szmat ǳiurawy cały,
akiegoś kształtu te kawały,
z których nie złożysz nic; te zwo e
skręcone, zmięte, sczezłe⁸, szare,
z których się formy nie domyślisz;
te ognie, zamienione w parę —
to my. To życie nasze, mo e!
I cóż, posągu, nad czym myślisz?
Czegóż tu eszcze stoisz, czekasz?
Czemuż z ode ściem swoim zwlekasz?
Lekarzem esteś?… O, zaiste!
Straszną byś musiał leczyć ranę!
Ode dź — a dale sam zostanę,
i mo e sny posępne, mgliste
dale się będą snuć przede mną,
ak mgieł w wąwozie korowody —
ty, królu Greków, zmarłeś młody
i tylko śmierć wiǳiałeś ciemną.

⁴
s — zabó ca Achillesa. [przypis edytorski]
⁵ch ie c
sie c (mit. gr.) — Styks: rzeka w Hadesie, krainie umarłych. Matka Achillesa,
gdy ten był ǳieckiem, wykąpała go w Styksie, żeby nabrał odporności na rany. Podczas te kąpieli trzymała go
za piętę, która pozostała edynym podatnym na zranienie mie scem na ciele bohatera. [przypis edytorski]
es (daw.) — szrama, blizna. [przypis edytorski]
⁶ s
— ǳiś popr.: awor. [przypis edytorski]
⁷
⁸sc e — zmarniały; zniszczony. [przypis edytorski]
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