


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

JUSTYNA RADCZYŃSKA MISIUREWICZ

Polowanie pod pieśnią
Znaczący rozkaz naziemne kancelarii:
wabić kuropatwy w poszukiwaniu żeru,
zadawać im karmę, a będą się dale pierzyć
wraca ąc z nocnego żerowiska.

Bo nim do ǳie do pielęgnac i lęgu, łania,
czu na przewodniczka chmary, zobaczy
w zaroślach człowieka nieuzbro onego.

I ruszy oczniak¹ — pierwsza licząc od róży² odnoga
i opierak trzecia licząc od róży odnoga,
odnoga bo owa w czas cichego rykowiska
w obawie przed wilkami i wielkim upałem.

Poranny zlot zmartwi się obciętą przez kulę sierścią
a na głos wydry pociągną za rzemień psy.
Zwietrzą trop oǳieży niedźwieǳia.

Ogół norm moralnych zaostrzy szable
na chmarę pustorożców³, za którą
niezmiennie podąży odpęǳany towarzysz.

Ale zamiłowani w polowaniu
nie uczczą należycie na rogach i trąbkach
padania w ogniu, ustaloną melodią.

Umilkną na dźwięk czterech części
pieśni toku ącego głuszca w swobodnym wykonaniu,
gdy ten europe ski przedstawiciel grzebiących,
głuchy na wszystko prócz ǳikie miłości
swego ciemnego gatunku, ze ǳie spoko nie
z drzewa noclegowego.

Wtedy też karawan pełen martwych za ęcy
przewróci się w mie scu grząskim, gǳie leżą
nielotne kaczki i stare, wyliniałe cietrzewie,
agnięta muflonów i młode daniele.

I nim wypełni się huczka⁴ i parkotnia⁵
skończą się nieluǳkie toki — dobrym trofeum.

¹oczniak, opierak — odnogi poroża elenia. [przypis edytorski]
²róża — tu: pierścień wyrostków u nasady poroża elenia. [przypis edytorski]
³pustorożce (Bovidae) — roǳina ssaków przeżuwaczy ma ących na głowach rogi, które w odróżnieniu od

poroża eleniowatych (pełnorożców) nigdy nie są rozgałęzione ani zrzucane; należą do nie m.in. antylopy,
bawoły, bydło domowe, koziorożce. [przypis edytorski]

⁴huczka (łow.) — okres godowy ǳików. [przypis edytorski]
⁵parkotnia (łow.) — okres godowy za ęcy; parkoty. [przypis edytorski]
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Wtedy król polowania, lęka ący się ukąszenia,
na własne oczy zobaczy, ak wędrowny eleń
i towarzyszący mu arząbek niosą w ciemnościach
cierń iglicy.

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/radczynska-kometa-zawraca-
polowanie-pod-piesnia/
Tekst opracowany na podstawie: Justyna Radczyńska, Kometa zawraca, Staromie ski Dom Kultury, Warszawa
.
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego pochoǳących z Funduszu Promoc i Kultury. Ilustrac e au-
torstwa Agaty Cygańskie udostępnione w ramach Licenc i Wolne Sztuki ..
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Wo ciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Wonders of earth, sea and sky, Aldrich, Thomas Bailey, -, domena publiczna
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.
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