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JAN KASPROWICZ

W ciemności schoǳi moja dusza
I
Wierzyłem zawsze w światła moc,
Władnącą nad mrokami,
A przecież nieraz wiarę tę
Gorzkimi zlewam łzami.

Melancholia, Otchłań,
Rozpacz, Światło, Obraz
świata

I wsta e z morza gorzkich łez
Z awisko wnet olbrzymie,
Nachyla ku mnie smutną twarz,
A Rozpacz mu na imię.

Łzy

Nachyla ku mnie bladą skroń,
Źrenicą wabi ciemną,
Zamyka w uścisk, ach! i świat
Zamyka razem ze mną.

Grób, Strach

II
W ciemności schoǳi mo a dusza,
W ciemności toń bezdenną,
Pól elize skich¹ uż nie wiǳi,
Zawisła nad Gehenną².

Ciemność, Noc, Duch,
Otchłań, Piekło, Rozpacz

W górze nad losem mo e duszy
Bole e anioł biały,
A tuta szyki potępieńców
Szyderczo się zaśmiały.

Anioł

Szyǳą z me duszy potępieńce,
Że cząstka asne mocy,
Co roǳi słońca, nie ma właǳy,
By złamać berło nocy.

Poeta, Poez a

¹Pola Elize skie — w mitologii greckie kraina wieczne szczęśliwości, do które po śmierci udawały się dusze
dobrych i sprawiedliwych luǳi. [przypis edytorski]
²Gehenna — dolina, zna du ąca się pod Jerozolimą, gǳie podobno składano oﬁary z ǳieci; przenośnie:
mie sce potępienia, piekło. [przypis edytorski]

III
Zazdroszczę nieraz tym, co w grobach leżą,
Owianych trawy szeleszczącą ciszą:
Dusze ich, rozbrat wziąwszy z ciał oǳieżą,
Jęków ziemskiego bólu uż nie słyszą.

Śmierć, Trup, Grób
Duch, Ciało

Na lotnych skrzydłach wielki przestwór mierzą,
Melodiami sfer wonnymi dyszą;
W twarz zórz i słońca zapatrzone świeżą,
W promiennych blaskach pyłem blasków wiszą.
A tylko czasem schoǳą na mogiły,
Oblane światła miesięcznego³ falą,
Cicho po trawie aksamitne depcą
Melancholia

I dla tych bytów, co, stargawszy siły
W przebo ach z życiem, na swó los się żalą,
Melancholĳną pieśń uko eń szepcą.

IV
Ciało, Duch, Morze, Burza,
Konﬂikt, Otchłań, Walka
Wiatr

O niezgłębiona duszy toni,
Ty w ciasne piersi mórz ogromie!
Na burzę wichr uż głucho ǳwoni,
Już gwiazd iskrzących gasi płomię⁴.
Już ci palcami straszne dłoni
Demon nawałnic sięgnął do dna —
O zachmurzona duszy toni,
Przed chwilą eszcze tak pogodna!

Ciemność

Cierpienie

Zrywasz się, ęczysz, szukasz broni,
Wał⁵ bĳesz wałem śród te męki,
Łkasz żąǳą ciszy — cóż ci po nie ?
W pieśń się zmienia ą two e ęki!

Poez a

I pieśń ta huczy, pieśń ta ǳwoni,
W rytmicznych falach okrąg nurza:
I przestwór słucha te symfonii,
Którą–ć wyrwała z głębin burza.
Wiatr

Z ǳiwu wichr sta e w chmur pogoni,
Tylko melodią razem dyszy:
O nawałnicą śpiewna toni,
Czemu tak barǳo żądasz ciszy⁈

³światło miesięczne — światło księżyca; księżyc był zwany kiedyś miesiącem, ponieważ ego cykliczne przemiany wyznaczały rytm miesięczny. [przypis edytorski]
⁴płomię — płomień. [przypis edytorski]
⁵wał — fala. [przypis edytorski]
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V
Z głębin przestworu, z ciemnych chmur,
nad wilgotnymi łany,
Jak srebrny opar wsta e duch
z promieniem wokół głowy
Rośnie w mych oczach, niebios tór
roz aśnia mgłą owiany,
Strząsa ostatni śniegu puch
z swe sukni lazurowe .

Duch, Natura

Uderza w róg swó : szumi bór
i szumią rzek bałwany,
Ziemia wytęża wszystek słuch
i rychło na dąbrowy,
Na senne niwy wieǳie chór
swych ǳieci rozśpiewany,
Błogosławiących twórczy ruch,
okrytych w liść ma owy.

Muzyka

I mo a dusza chłonie wraz
ten hymn, buǳący zioła,
Rwie się do wonnych światła fal,
lecz wiǳi po niewoli⁶,
Że się w liść świeży, ak ten las,
naoǳiać⁷ uż nie zdoła.

Los

Mrok ą ogarnia, mrok i żal:
skarży się swo e doli:
I duch, co życia przywiódł czas,
gasi swó blask u czoła
I razem z nią w bezmierną dal
szumi pieśń melancholii.

Ciemność, Cierpienie,
Melancholia, Otchłań

Ciemność, Światło, Las,
Wiosna

VI
Samotnik, Kondyc a luǳka,
Sobowtór

Ach! nieraz mi się zda e,
gdy tak samotny kroczę
W zachodu cichym złocie,
zadumą ogarnięty,
Że cień, co długi wsta e
Spod nóg mych i swe mrocze
Na ziół tych ściele krocie⁸,
nie ze mnie est poczęty.
Lecz że z przeszłości fali,
czy z przyszłych dni głębiny —
Hen! tam, gǳie ziemi końce —
byt akiś, tu nieznany,
Wychylił się w oddali
i że cień ego siny
⁶po niewoli — mimo woli, nie chcąc tego. [przypis edytorski]
⁷naoǳiać (neologizm) — przyoǳiać, ubrać. [przypis edytorski]
⁸krocie — mnóstwo, wielka ilość. [przypis edytorski]
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Dnia ǳisie szego słońce,
mrąc, rzuca na te łany.
Tęsknota

I tęskność duszę chwyta
na wirchy gǳieś ta emne,
Lecz wraz ku memu łonu
zbliża się lęk ponury:
Ach! wiǳę, ak, okryta
w całuny mgławic ciemne,

Otchłań, Strach, Śmierć

U stóp mych przepaść dyszy
głębokim, cichym tchnieniem…
Jak przed z awiskiem skonu,
zwrócony do purpury
Zachodu, drżę w te ciszy —
przed swoim własnym cieniem.

VII
Życia ogromne morze grzmi przede mną,
A a na brzegu sto ę zadumany,
Lękam się nawet spo rzeć na bałwany⁹,
Oczy mam tylko w dal utkwione ciemną.

Morze, Woda, Kondyc a
luǳka

Łódź na mnie czeka… Wrą żywiołów bo e,
Głosem trytonów¹⁰ wzywa ąc w odmęty,
A a się wiosła nie imam¹¹: przeklęty,
Samotny żeglarz, bez odwagi sto ę.

Okręt

Pół sen, pół awa — oto ǳień żywota,
Pęǳon na żwirach pustego wybrzeża,
O które fala daremnie uderza,
Daremnie z hukiem srebrne piany miota.

Życie snem

Pancerne statki wyruszyły w drogę:
Warczą ich koła, z paszcz bucha ą dymy
Płyną po głębiach ak ptaki–olbrzymy,
Precz poza sobą zostawiwszy trwogę.

Odwaga, Okręt, Walka

A a, w dal ma ąc zatopione oczy,
Na awie przędę z mgieł obrazy senne,
By okryć nimi to morze bezdenne,
Co z takim szumem swo ą wieczność toczy.

Poeta, Samotnik, Życie
snem

Na karku tylko dreszcz mi usiadł blady
I rwie mą przęǳę bezlitosną dłonią:
Chwila, a w chmurach pioruny zaǳwonią,
Mego wybrzeża wstrząsną się posady.

Strach

Ciemność, Melancholia,
Samotnik, Strach

Natura, Walka, Wiatr,
Żywioły

Chwila, a orkan¹² porwie swe obroże,
Z nóg i z rąk swoich ciężkie pęta zrzuci
⁹bałwany — tu: wzburzone fale. [przypis edytorski]
¹⁰tryton — w mit. gr. bóstwo morskie, które należało do orszaku boga wód, Pose dona; tryton miał postać
półczłowieka półwęża. [przypis edytorski]
¹¹nie imać się — nie brać się do czegoś, nie dotykać czegoś. [przypis edytorski]
¹²orkan — silny wiatr, huragan. [przypis edytorski]
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I w zaślepieniu szaleństwa wywróci
Z granic kotliny rozszalałe morze.
Cały ten ogrom z łożyska wyważy:
Ku niebu wzdmie się ta pierś Lewiatana¹³,
By, płomieniami błyskawicy zlana,
Opadnąć¹⁴ z ękiem tonących żeglarzy…
Topi się ołów przestworza! Z łoskotem,
Z trzaskiem i sykiem uż się woda pali!
Błogosławiony, kto ginie w te fali,
W walk żywiołowych rozognieniu złotem.
Błogosławiony, kto pochwycił wiosła
I ak bohater puścił się w swe łoǳi
Na wichr, co nad nim ǳiką pieśń zawoǳi,
Na toń, co pod nim — w ǳiki szał urosła!
Błogosławiony, kto z swe luǳkie duszy
Umie wykrzesać pokrewieństwo burzy,
Swe błyskawice w głębinach zanurzy,
Swoimi grzmoty przestworza poruszy!
Zalewasz brzeg mó , rozhukany wirze⁈
Piekielna mściwość twe skrzydła rozpęǳa?
Zale go! zale ! wszak na nim śni nęǳa,
Co swo e własne, gnuśne stopy liże!…

Klęska, Poeta, Rozpacz,
Żywioły

Zale go! zale ! z ciałem Promete a
W piarg¹⁵ się rozpadły zębate opoki!
Wybrzeże piasek zasypał głęboki:
By stężał w turnię¹⁶, znikła uż naǳie a!

Prometeusz

Zale go! zale ! ten mó brzeg przeklęty,
Bezpłodny, pusty i ak rozpacz nagi:
Więzi mnie na nim trwożny brak odwagi,
Gdy w krąg żeglarze spieszą na odmęty.

Tchórzostwo

O niema łódko, a przecież wymowę
Strasznych demonów ma ąca!… O wiosło,
Coś się ze ziemi, ak gigant, podniosło
I iǳiesz na mnie, na senną mą głowę!
Falo, wiodąca wciąż ze sobą wo nę!
Śmiałe, po falach wciąż krążące statki!
Żagle, rozwiane niby kwiecia płatki!
Maszty, w tysiąc ﬂag różnobarwnych stro ne!
Ciemność, Strach

Życia ty morze, tak grzmiące przede mną,
Gdy a, na brzegu sto ąc zadumany,
Lękam się nawet spo rzeć na bałwany
I wzrok mam tylko w dal utkwiony ciemną! —
¹³Lewiatan — wzmiankowany w Biblii mityczny potwór, wąż morski, którego ciało zwinięte w domyka ącą
się ﬁgurę, symbolizu e nieskończoność. [przypis edytorski]
¹⁴Opadnąć — ǳiś popr.: opaść. [przypis edytorski]
¹⁵piarg — usypisko kamieni; nagromaǳenie u podnóża stoku odpadłych od stromego zbocza okruchów
skalnych. [przypis edytorski]
¹⁶turnia — skalisty, ostry szczyt. [przypis edytorski]
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Gdy a, w dal ma ąc zatopione oczy,
Na awie przędę z mgieł obrazy senne,
By okryć nimi to morze bezdenne,
Co z takim szumem swo ą wieczność toczy.

Poeta, Samotnik, Życie
snem

VIII¹⁷
Obraz świata, Potwór,
Rewoluc a

Byłeś mi dawnie bożyszczem, o tłumie!
Wiarę mą trawił twó żołądek wraży¹⁸!
ǲiś mo a miłość uż zgiąć się nie umie
Na stopniach twoich bezbożnych ołtarzy.
ǲiś z resztką siły poszedłem w bluźnierce¹⁹,
Ma dłoń słabnąca ǳiś twó bałwan kruszy,
Krwawy Molochu²⁰, coś pożarł me serce,
Jak wampir wyssał drogi szpik me duszy!

Wampir

Królu w łachmanach, sieǳący na tronie,
Z którego zdarto bisior²¹ i złocenia!
Ogniem zawiści two e oko płonie,
Chciwość twe usta w wstrętną paszczę zmienia.
Wytrzeszczasz straszne bazyliszka oczy,
Albo e chytrze przysłaniasz obłudą,
Wabiąc zwierzynę, która we krwi broczy
Pod twym pazurem, pod twą ręką chudą.
Żer w twe koryto ciągłe znoszą wieki,
Wnętrzności swo e rzuca ą–ć pod nogi,
Ty, od nasyceń wieczyście daleki,
Wściekłyś z pragnienia, — ak żbik, z głodu–ś srogi.
Myśli, uczucia, prorocze ekstazy,
Czystość poświęceń, rycerskie porywy,
Modły zachwytne, dyscyplinne razy²²,
Krwi stygmatyczne święty strumień żywy —
Gwoźǳie, co sine przebĳa ą ręce,
Ciernie, co kłu ą blado–żółte skronie —
Wszystko to ginie w twe potworne szczęce,
Wszystko to brzuch twó w swoich bezdniach chłonie.
Przywlokłeś ku mnie swe nogi żebracze,
Bose, zziębnięte w śnieżyste wichurze,
I dusza mo a uż litością płacze,
I uż ci cały, ak pachołek, służę…

Sługa, Żebrak

¹⁷Wiersz ten nawiązu e swą metaforyką i sposobem u mowania pewnych idei (ludu, rewoluc i i in.) do wiz i
Z. Krasińskiego przedstawione w Nie-Boskiej komedii oraz w Niedokończonym poemacie. [przypis edytorski]
¹⁸wraży — wrogi, obcy. [przypis edytorski]
¹⁹poszedłem w bluźnierce — stanąłem w szeregu bluźnierców. [przypis edytorski]
²⁰Moloch — wg mit. semickie bóg ognia. [przypis edytorski]
²¹bisior — delikatna, cienka tkanina, które noszenie uznawano kiedyś za oznakę dobrobytu i bogactwa.
[przypis edytorski]
²²dyscyplinne razy — uderzenia dyscypliny, czyli bicza; choǳi tu o praktyki umartwiania się stosowane przez
biczowników. [przypis edytorski]
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Przyszedłeś ku mnie, ty płazie człowieczy,
Z odgniotem arzma na schylonym grzbiecie,
I uż ma dusza ciemiężcom złorzeczy,
Już w twe obronie bicz rzemienny plecie…
Przyszedłeś ku mnie, ǳierżycielu pięści,
I pokazu ąc nabrzmiałe ramiona —
„Glob się z te mocy rozpadnie na części,
Świat zła — krzyknąłeś — pod tym gromem skona!”
Jak nie uwierzyć w żelazne ryskale²³,
Co w pył wiekowe opoki rozkruszą⁈
I bałwochwalcze uż kaǳidła palę
Tobie, o tłumie, żeś owładł mą duszą!
Ogień, Przemoc, Walka

Wiǳę: olbrzymie szeregi się zbiegły —
Skórzane ma ą u pasa fartuchy…
Tylcami młotów walą w świątyń cegły,
Przestwór wypełnia huk i łoskot głuchy!…
Wiǳę: centaury przebiega ą ziemię,
Miast łuków, ǳierżą płomienne pochodnie!
Kopyta w iskrach!… Gǳież ta siła drzemie,
Co łun powstrzyma rozszalałą zbrodnię?
Są w two e piersi wulkaniczne ognie!
Ale stracony, kto się od nich za mie!
Serce swe spali, duszę swo ą pognie,
Jak ćma, tak spłonie w twym służalczym na mie.
To est konieczność: padł, orząc twe łany,
Ty go przygnieciesz swym cielskiem kosmatem,
Brutalny zwierzu! Ty, bożku mieǳiany,
Runiesz na niego całym swoim — światem…
A sam na pulchne od popiołów roli,
Na którą padło to przekleństwo boże,
Bęǳiesz uż brzuch swó wypasał do woli,
Nienasycony, stugębny potworze!

Właǳa, Szatan

Ty wrogu ducha! stopami z ołowiu
Zdeptałeś kwiaty, które dłoń posiała
Bożego siewcy: na zwiędłem pustkowiu
Straszny dla duchów stawiasz ogrom ciała!

Bóg, Ciało, Duch

Gǳieś dawnych bożnic zburzył fundamenty,
Tam nowy kościół dla ciebie powstanie,
O nieskalany! o boski! o święty!
O ty mocarzu! królu i kapłanie!

Obrzędy

Jest wielki ołtarz! cały złotem błyszczy!
Na nim twe ścierwo rozpiera się tłuste,
Mięǳy pierwszemi na pierwsze z bożyszczy,
Na swych kolanach pieszczące Rozpustę!
Długo tak bęǳiesz cesarzył, o krwawy,
ǲiki Molochu, coś pożarł me serce?

Klęska, Walka, Żebrak

²³ryskal — łopata, oskard. [przypis edytorski]
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Aż śród piekielne obedrą cię wrzawy
Jadła i picia spragnieni oǳierce²⁴.
Żebrak cię zwali, zziębnięty i bosy,
Ten, co swą nęǳą aż do łez poruszy!
Sługa arzemny²⁵ rozstrzygnie twe losy,
Wampirze, ssący drogi szpik me duszy!
ǲierżyciel pięści w two ą pierś uderzy,
Na karku twoim swą stopę położy,
Zdra co, coś ze mnie zdarł zbro ę szermierzy,
Więżąc mnie w swo e dławiące obroży!…

IX
Kondyc a luǳka, Modlitwa,
Obraz świata

Modlitwo mo a, cicha i bez słów,
Ku gwiazdom płyniesz z me znękane duszy!
O swe tęsknicy złotym gwiazdom mów,
Niech e twó smętek do żalu poruszy,
Modlitwo mo a, cicha i bez słów.

Tęsknota, Gwiazda

Z głębin powsta esz, a ku wyżom mkniesz
Na skrzydłach ǳiwnie ta emnicze mocy;
Niema–ś, a ęczysz, ak zraniony zwierz,
Rozbrzmiewa wokół wielki płacz sierocy,
Gdy, wstawszy z głębin, ku wyżynom mkniesz.

Cierpienie

Łowisz po droǳe głuche szumy drzew,
Które wiatr bu ne pozbawił korony:
Przygnębia ący, pogrzebowy śpiew,
Na strunach żałob esiennych zroǳony,
Łowisz po droǳe z serca nagich drzew.

Drzewo, Wiatr

Nad brzegi iǳiesz spochmurniałych wód,
Na żółte łąki, na zwiędłe ścierniska,
Mgłą się opĳasz, prze mu e cię chłód,
Co z ziół zeschniętych siwy szron wyciska
Ponad wodami spochmurniałych wód.

Woda

Odlatu ący ścigasz ptactwa klucz,
Śleǳisz, czy bracia w droǳe się nie znużą;
Żałość wyziera z twych poblakłych ócz,
Gdy spoczniesz w gnieźǳie, rozrzuconem burzą,
W gnieźǳie, skąd ptactwa precz uleciał klucz.

Ptak

Porywasz szepty z spiekłych luǳkich warg,
Wnikasz do wnętrza złamanego człeka,
Niedomówionych lub przycichłych skarg
Żywisz się strawą: radości daleka,
Chłoniesz szept bólu z spiekłych luǳkich warg.

Cierpienie

Modlitwo mo a, cicha–ś i bez słów,
Choć esteś sercem głośnych ęków świata,

Serce

²⁴oǳierca (daw.) — grabieżca; ten, który „oǳiera”, grabi czy ąś własność. [przypis edytorski]
²⁵jarzemny — noszący arzmo, czyli symbol zniewolenia lub ciężar. [przypis edytorski]
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Który, ścigany przez złowróżbny huf²⁶
Nęǳ nieodstępnych, ku gwiazdom ulata
Z tobą, modlitwo cicha i bez słów.
Na ziemię bożą wielki upadł cień,
Widma rozpaczy po e ścieżkach suną,
Powietrze pełne ich wymownych drżeń,
Że mrok się rozlał nad zagasłą łuną,
Że na tę ziemię wielki upadł cień.

Ciemność, Rozpacz

W wiekowych bo ach zwątlał zastęp dusz,
Zgłuchły zwycięskich pochodów tętenty;
Z dróg się podnosi suchy, biały kurz,
Ale spod ciężkich stóp orkanu wszczęty,
Co w bo u wieków pobił zastęp dusz…

Historia, Klęska, Walka

Długie westchnienie krwawych, przeszłych lat,
Zgasłych na polu przygasłe uż chwały,
Oto mó pacierz! Nie cząstka, lecz świat
W ego cichości zamyka się cały
Długim westchnieniem krwawych, przeszłych lat,
Sil się, milcząca modlitwo, ach! sil,
Abyś w sferyczne swe droǳe nie padła,
Straszną rozterką tych ǳisie szych chwil…
O ak gorzkiego potrzeba ci adła —
Sil się, niesyta modlitwo, ach! sil!…
Beznaǳie nością nadchoǳących dni
Wzbiera w ogromy skargi niebosięgłe ,
Nieme , a głośne ! Dusza o tym śni,
By wzruszyć globów płomienistych węgły²⁷
Beznaǳie nością nadchoǳących dni.
Zginąć, nie patrzeć na ten wielki ból,
Który rozsaǳi ziemię na atomy,
Nim szczęście zdąży wzrosnąć śród e pól!
O ciało słabe, o duchu znikomy:
Zginąć, nie patrzeć na ten wielki ból!

Śmierć

Modlitwo mo a, cicha i bez słów!
Ku gwiazdom płyniesz z me znękane duszy!
O swe tęsknicy złotym gwiazdom mów,
Niech e twó smętek do żalu poruszy,
Modlitwo mo a, cicha i bez słów…

Tęsknota

X
.
Poeta, Poez a, Duch,
Tęsknota, Wiatr, Las,
Muzyka

Tęsknię ku tobie, o szumiący lesie!
Ku twoim pieśniom, które wiew wiosenny

²⁶huf — huﬁec, odǳiał. [przypis edytorski]
²⁷węgły — narożniki; podstawy budowli. [przypis edytorski]
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W bezmierny przestwór na swych puchach niesie,
Ulata duch mó , sam w melodie plenny²⁸.
Syt estem ziemi, z te kaźni coǳienne
Trosk e i cierpień, o szumiący lesie,
W akordy hymnów pierwotnych brzemienny,
Jak więzień z ka dan, tak ma dusza rwie się.
Przeczucie, Bóg, Kondyc a
luǳka, Obraz świata,
Zdrada

Jest zapomnienie w twe pieśni; est lube,
O rozśpiewany, o szumiący lesie,
W fali twych tonów rozpłynięcie bytu;
Jest w nich ta emne przeczucie, że zgubę
Tego, co duszy wybawieniem zwie się,
Chowa ą w sobie ǳieǳiny błękitu…

.
Bóg, Poeta, Poez a,
Stworzenie, Czas, Wiatr,
Las

Struny twe har, o szumiący lesie,
Dech ów porusza, co był w one porze,
Gdy pod budowę wszechświata przyciesie²⁹
Pramistrz w niezmiernym układał przestworze —
Gdy kształty bytów święte Słowo boże
Przybierać ęło. O szumiący lesie,
Rozlewne dźwięków przedwiekowych morze!
W on czas, gdy żywioł za żywiołem rwie się,

Dźwięk, Muzyka

Kiedy Tworzyciel blask swó i swe cienie
I cichość swo ą i swó rozgwar niesie
W pustą bez słońca i bez nocy głuszę —
Duch, Natura

To samo w on czas³⁰ spłoǳiło nasienie,
O rozśpiewany, o szumiący lesie,
Dwie siostry bliźnie: twą i mo ą duszę.

.
Poeta, Poez a, Wiatr, Las,
Duch

Dlatego ǳisia , o szumiący lesie!
Ma dusza wnika w twą duszę, rozumie,
Chociaż luǳkiego ciała ogniem zwie się,
Choć luǳkim śpiewa ęzykiem, w twym szumie
Akord na cichszy… A gdy w drzew twych tłumie,
O rozśpiewany, o szumiący lesie,
Wichr się rozgości w swe szalone dumie
I burzycielskim swoim tchem rozniesie
Twe liście świeże, przerywa ąc ciszę
Trzaskiem konarów, i ma dusza gnie się
I swą koronę wraz z twymi kołysze

Cierpienie

I razem z tobą, o ęczący lesie,
Jęczy i ęk swó razem z twoim splata
W echo tych cierpień, co ranią pierś świata…
²⁸plenny — wyda ący plon. [przypis edytorski]
²⁹przyciesie — dolna belka ściany; przenośnie: podstawy budynku. [przypis edytorski]
³⁰w on czas — w tamtym czasie. [przypis edytorski]
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.
Cierpienie, Poeta, Poez a,
Wiatr, Las, Muzyka,
Natura

O rozśpiewany, o szumiący lesie!
Wiem–ci a dobrze, że ten wichr, choć zrywa
Twe i me łono, choć ból z sobą niesie,
Że snać³¹ go dusza nie wytrzyma żywa,
Nie ak wróg na nas z ǳikim świstem spływa,
Ale na szczerszym przy acielem zwie się,
Bo na szumnie sze melodie dobywa
Z me i twe lutni, o rozgrany lesie!
A ednak ǳisia — niech wierzchołki two e
Ten ta emniczy, cichy wiew porusza
W pieśń, co ma w sobie zapomnienia zdro e,
Co rozpłynięciem est bytu. Niech rwie się
Świat ten! Spoko u spragniona ma dusza,
O słodką ciszę szeleszczący lesie!

XI
Bólu szemrzący zdró i ciche melancholii
Łagodny poszum ten czemu mi płynie z duszy?
Czy stąd, że życia znó zaciężył na me woli,
Czuwanie zmienia w sen w bezgwarne pragnień głuszy?

Melancholia, Cierpienie

Czy stąd, że moich ócz teleskop wyciągnięty
Tam, gǳie tych czasów głąb, idących, ak oﬁary,
Na rzeź, dostrzega krucz — pochmurne tylko mety,
Choć eszcze wczora zrąb ich nieb zlewały żary?

Koniec świata, Obraz
świata, Czas, Wzrok, Walka

O rzuć tych pytań nóż! Po co znów kra ać serce,
Co, wiǳąc ǳiś swó los i przeznaczenie świata
W gaśnięciu złotych zórz, w straszliwych walk rozterce,
Tęsknota

Nie skrzepłą rzuca krew, nie roz ęk, w rozpacz plenny³²,
Lecz rezygnac i głos z nieśmiałym żalem splata
I ten swó tęskny śpiew na powiew śle wiosenny.

³¹snać — może, podobno, przecież, zapewne. [przypis edytorski]
³²plenny — płodny, przynoszący plon. [przypis edytorski]

  W ciemności schoǳi moja dusza



Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-ciemnosci-schoǳi-mo a-dusza
Tekst opracowany na podstawie: Jan Kasprowicz, Krzak ǳikie róży, Towarzystwo Wydawnicze, Lwów, 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Olga Sutkowska.
Okładka na podstawie: Catherine Singleton@Flickr, CC BY-SA .
ISBN ----
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.

  W ciemności schoǳi moja dusza



