


 

 

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.
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Kallypso
Oh, brylantowe iskry na czarnym szafirze
niebiosów — oh, serca mo ego łabęǳie….
grobowce straszą mnie, cyprysy w kirze,
a ego niema, nie bęǳie….
Lira mi pękła na grani ołtarza
gdybym chciała serce wypłakać swym śpiewem.
Na górach pali się wulkanów żarza,
ak kiedy leżał rozbitek pod drzewem.
W bronzowe twarzy, okolone mrokiem,
paliły się oczy straszliwe:
skrzydlate słońca gǳieś w arze głębokim,
dumne, szalone, złe a razem tkliwe.
Raz — kiedy Centaur konał z mego noża —
(pozna ę teraz — kara boża….)

Agralu! owoś pęǳił obłąkany
po kamienistych puszczach i uroczną pieśnią
zakląłeś gwiazdy, Kocytu szatany,
abym a była z tych, co w mękach nie śnią,
powieki ma ąc kleszczami obcięte —
dni mo e — ako trawy zżęte….
Bóg mi się z awiał w czerwonym piorunie,
za miłość mo ą darząc tron z niebiosów —
lecz am wolała wśród lilĳ i wrzosów
słuchać rapsodu na śpiżowe strunie:
noc — pożar — wyrżnięte narody
i obłąkane wiǳiadłem ǳiewice….
Leciały do mnie duchów korowody
za swą królowę biorąc — Osmętnicę;
więc czaroǳie skie tworzyłam im ra e —
kwieciste, wonne zapomnień rucza e.

Był zmierzch. A na dnie groty gwiazdy się w eziorze
złociły, ak połamane w hieroglif miesiące —
on — na samotne skale, wychoǳące w morze
płakał — i słowa rzucał gore ące —
krzyk przeraźliwy, niby orła w klatce —
wnętrza zadrgały we mnie — a uż w matce.
…. Płyń! do o czyzny tęsknisz pewnie —
płyń!… nogi całowałam rzewnie.
Z wichrem poleciał w burzliwe zawiei
straszydła ścigać i lądy nieznane.
Fal słucham morskich, zapatrzona w pianę,
ako w tru ący blady kwiat naǳiei.
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O ty, co ziemne okrążasz padoły
samotny ogniu! w zagrobowe ciszy
sie ący marzeń srebrnych asfodele —
oto ofiarne ci składam emioły —
powieǳ te Mocy, która serc nie słyszy,
że tak się zetli, ak serce — w popiele.
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E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/w-mroku-gwiazd-kallypso/
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Wesprzyj Wolne Lektury!
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