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KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Herakles
Przez stepy szedł Herakles, niósł maczugę z drzewa,
a w kęǳiorach mu bu nych wiatr świszczący śpiewa
i o bary szerokie bĳe, ak o skałę.
Słońce mu promieniało na piersi wspaniałe
i nogi by ze spiżu¹. Szedł młoǳieńcze krasy²
i chwały pełen, wielbion przez rzeki i lasy,
góry i morza sine, syn Zewsa³ straszliwy —
li mu nie dostawało⁴ na kark ze lwa grzywy.
Idąc w step, myślał w duszy: «Da mi, Boże Panie,
akie w te pustce wielkie ogromne spotkanie,
bo serce mo e pragnie bo u, walczyć żądam!
Jestem młody i mocny! Niech w oczy spoglądam Młodość
larwom ogniem zionącym, lub hufiec tytanów
na me droǳe, niebieski mó o cze, zastanów⁵!
Jestem młody i młodość podnosi krew mo ę⁶!
Jestem mocny — ak burza na obłokach sto ę,
chcę walczyć! Walka, bo e są pracą młodości!
Płomienna lawa w mo e przetacza się kości,
i dnia ednego nie chcę mieć w pamięci, stary,
w którym nie pokonałem, w którym mo e bary
nie zadrżały zwycięstwa dreszczem, kędy⁷ więce
est rozkoszy, niż w dreszczu na piersi ǳiewczęce .
Na tom zroǳon, by walczyć. Gǳie oko me sięga,
potwór się za potworem przeciw mnie wylęga,
i wǳięczny-ć estem, Zewsie, za owe wyrody,
bo gdybym nie miał walczyć, cóż bym robił, młody?
Młodość w walce strawiona, w lesie i w pustyni,
męża słupem brązowym i półbogiem czyni».
Gdy tak mówi, aliści⁸ z piaszczyste uboczy⁹,
ogonem boki bĳąc, lew olbrzymi kroczy,
cień potworny wlekący. Gdy u rzał człowieka,
stanął, krwawą mu złością wraz¹⁰ oko zacieka,
z eżył grzywę i z piersi zły pomruk wyrzuci,
ak grzmot z chmury, za adłe ozna mienie chuci.
I zaśmiała się w szczęściu młoda pieśń herosa, Młodość, Krew, Walka,

Radośćruszył naprzód, odważnie natarł na kolosa,
maczugą łeb mu trzaska, a gdy lew pazury

¹by ze spiżu — ak ze spiżu. [przypis edytorski]
²krasa (daw.) — uroda. [przypis edytorski]
³Zews — ǳiś popr.: Zeus; na wyższe bóstwo panteonu greckiego. [przypis edytorski]
⁴li mu nie dostawało — tylko mu brakowało; nie dostać (daw.): brakować. [przypis edytorski]
⁵zastanawiać (daw.) — stawać. [przypis edytorski]
⁶krew moję — ǳiś popr.: krew mo ą. [przypis edytorski]
⁷kędy (daw.) — tu: gǳie. [przypis edytorski]
⁸aliści (daw.) — partykuła wzmacnia ąca, sygnalizu ąca zmianę sytuac i; nagle, wtem. [przypis edytorski]
⁹ubocz (daw.) — mie sce położone z boku. [przypis edytorski]

¹⁰wraz (daw.) — od razu, natychmiast, zaraz. [przypis edytorski]
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i kły weń wbił, że grube krwi spłynęły sznury,
i gdy od lwiego trupa cały we krwi swo e
szedł znó spłukać i rany obmywać u zdroi¹¹
i w spiekłe walką usta czerpać z nich ochłody:
cieszył się, że lwa spotkał i z lwem walczył, młody.

¹¹u zdroi — u zdro u. [przypis edytorski]
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