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STANISŁAW WYSPIAŃSKI

(Czekam na cię¹…)
Czekam na cię, bo mi smutno
samemu

Błąǳenie, Samotność

bo nie mogę do ść do celu
me podróży,
ale póty błąǳić muszę,
aż drugą zna dę duszę,
bo za dumne za wieczne podwo e,
gǳie strażą uczucie i siła,
gǳie śmierć i sława czeka ą
i samotnika zaduszą,
zadławią i nie puszcza ą.
Dwu idących wpuścić muszą,
za dumne za wieczne podwo e
wchoǳi się tylko po dwo e,
by siłę przemóc siłą,
uczucie zwalczyć uczuciem —
śmierć własną śmiercią przerazić
a sławę cieniem (….)
i prze ść wrota
nieśmiertelne bez trwogi —

tam dopiero myśl leci
bez granicy,
tam dopiero się świeci
ogień miłości.

Nam trzeba za cenę życia Pielgrzym, Ogień
po ogień asny iść,
prze ść siedem czarnych bram,
prze ść siedem czarnych pól,
aż się shartu e ból…
do samego dotrzeć ołtarza,
porwać ogień strzeżony,
zanieść w o czyste strony —
to cel…
Przez litość — tam
nie pó dę sam,
ani ą śmierć przemogę,
ani dosięgnę sławy —
choć znałbym i wieǳiał drogę,
błąǳę.

¹Czekam na cię — est to druga połowa listu, pisanego przez kończącego gimnaz um Poetę do ednego
z ówczesnych kolegów, w którym się dopatrywał równe miary towarzysza wyprawy na Parnas [masyw górski
w Grec i — red. WL.]; cześć pierwsza opuszczona, ako zawiera ąca krytykę osobistą. Ogłoszony był ten wiersz
w „Krytyce” (zesz. I r. ). [przypis redakcy ny]
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