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MIESZKAM ZDAŁA OD GŁĘBIN.

Mieszkam, zdała od głębin, na cichej zatoce, 
Nie dochodzą tu fale, rwące się w burz męce, 
— Białych żagli mej łodzi — wicher nie sza* 

mocze..

Tam, kędyś szaleją spienione odmęty,
Z burzami walczą odważni żeglarze, 
Ku wymarzonych brzegom wiodą swe okręty.

Falom zdradliwym, powierzyli szczęście.
I zapatrzeni w wypraw cel daleki, 
Chcą dusze w trudów wypróbować chrzęście.

Nigdy, nie dowiem się, czyli zwycięskie, 
Od złotych brzegów wróciły masztowce, 
Czy też w podróży napotkały klęskę? —

Wiedzieć nie będę — tak jestem daleka, 
Szlakom żeglarzy — na cichej zatoce — 
Serce, stęsknione, próżno wieści czeka.
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KARTKA Z ALBUMU.

Patrz, jak spokojna przyroda jesienią,
I jak, bez troski, traci swe klejnoty, 
Wspaniałomyślnie rozrzuca liść złoty —
I kwiaty warzy, choć się barwą mienią.

— Może, wie ona, że tylko co minie,
Staje się naszą własnością, na zawsze,
Że szczęścia kwiaty stają się jaskrawsze,
Gdy, przez nie, potok pamięci przepłynie.

— Gdyby, jak ona, brać wszystko od losu, 
Wszystko przyjmować, nie tracąc uśmiechu 
Nie rozróżniać: łez, szczęścia, cnoty, ani

grzechu.
— Wszystko zrównać w wirze wszechświata

chaosu.
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DUSZA.

— Dusza ma, jak pątnica, która krasę ciała, 
Odziewa w zgrzebne płótno, przed okiem 

przechodni,
A nocą u krynicy, staje naga, biała,
Szat obłudę, zrzuciwszy w świetle gwiazd 

pochodni.

7



BYĆ STRUNĄ

Być struną na wszechświata lutni rozpostartą,
I wszelką drgać melodją bólu czy radości
Z każdem wrażeniem, duszy rozprzestrzeniać 

włości, 
Być, krwawem pismem życia, zapisaną kartą.

Być, ptakiem przodownikiem, co na czele klucza, 
Pierś drobną wystawia na szał nawałnicy;
Być gromem, bujnym synem złotej błyskawicy, 
Któremu Bóg, swej zemsty, posłannictwo zrucza.
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WSZYSTKO BYĆ MOŻE.

Wszystko być może i bogactwem duszy,
Jest ta rozliczność bytu rozmaita,
Że niespodzianie na zakręcie dróg
— Szczęście nam, kwiatów pękiem, rozkwita.
A nędzą, że wszystko — szarzyzna dni zagłuszy.

Bogactwem jest, że bez końca,
Możemy życia potęgować cudy,
A nędzą, że prawie nic
Z tego, co być może, nie ujrzy słońca,
Że tyle piękna, na zawsze, w kraju zostaje ułudy.

9



BŁOGOSŁAWIĆ NALEŻY...

Błogosławić należy, każdą dnia godzinę, 
Nie patrząc, czy radość mieści, czyli smutki 
Weselić się, nie pomnąc, że dzień szczęścia 

krótki.
— Nie zagłębiać się, nigdy, w istnienia

przyczynę.
Bo choćby się zdawało, żeśmy doszli jądra, 
Które tłomaczy źródło i koniec Wszechrzeczy, 
Prawda dzisiejsza, prawdzie jutrzejszej 

zaprzeczy
— Jedynie radość życia jest wieczyście mądra.
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DAWNIEJ KOCHAŁAM...

Dawniej, kochałam gwiazdy na błękicie, 
Marzeń szaleństwo, nigdy niespełnione, 
Wszystko co świetne, boskie, oddalone...
— Dzisiaj, miłośnie chcę przytulić życie.

Chcę, gwiazdy w ludzkie powcielać geniusze. 
Sen każdy, oblec w kształty rzeczywiste, 
Poznać, tej ziemi, żądze wiekuiste.
— Szczęścia, we wrażeń szukam zawierusze.
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KIEDY PRZED WIEKI...

Kiedy przed wieki budowałeś światy, 
Rzucając, w przestwór zawrotne mgławice, 
Wszystkiemuś, Panie, zakreślił granice,
— Wszędzie, z aniołów ustawiłeś czaty.

Strzegą, by słońca po wskazanej drodze, 
Wirując, tajnię spełniały symboli,
Wszystko, ściągnięte cuglami Twej woli,
— A myśli ludzkiej, czemuś puścił wodze?

Oto, w marzeniu, rządzim przestworami, 
A snom wieczystym słabość nasza przeczy. 
Gdzie kres nasz? — czemu ukryłeś przed nami 
Cel, ku któremu stworzon ród człowieczy? — 
Wolę nam dałeś — nie wiemy, czy droga, 
Przez nas obrana, wiedzie do Cię — Boga?!. —
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ŻYCIE.

Poprzez dni wszystkie, idę służebnica,
Czyjeś dalekie, skryte, spełniam cele,
I czemuś służy mój ból i wesele,
— W służbę mię wzięło życie, od powicia.

Przez wszystkie moje myśli i przeżycia, 
Wskazanie, życia rozwoju się ściele, — 
Bezwiednie, w wielkiem uczestnicząc dziele, 
Idę, nieznanej woli — niewolnica.

— Wszystkie me kroki, związane łańcuchem 
Przyczyn i skutków—nad mym każdym ruchem 
Ciążą, przyrody prawa nieugięte. —

A duszy, strzeże hasło życia święte,
I choć się zdaje żem wolnym jest duchem, 
Na losów tchnieniu, wątłym lecę puchem.
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ZŁUDZENIE.

Bo jest największem ze wszystkich złudzenie, 
Że teraźniejszość do nas należy,
A wszak jak potok rączy, naprzód bieży, 
Ledwie się przejrzy w nim, nasze istnienie.

Przez długie lata, przyszłości marzenia,
Jak kwiat możemy pielęgnować, świeży,
I śniąca, pośród pamięci więcierzy, 
Przeszłość jest naszą przez siłę wspomnienia.

— Chwila dzisiejsza z rąk naszych ucieka, 
Bezcenne szczęście, czas nam wydziera, 
Kwiat dziś zerwany, jutro umiera. —

— Od ust kochanych, lata nas oddalą, 
Świątnice nasze, dni przyszłe popalą,
— Bo ciągle, naprzód, rwie się życia rzeka.
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DUSZA.

Jakże dziwna jest dusza i nieogarniona,
W swojej tajnej istocie. — Nurty sprzecznych 

bytów, 
Przepływają jej głębie — nieznanych rozświtów, 
Pożary i tęsknoty, wznoszą się jej łona.

Duszo własna! — a czasem tak obca ogromnie, 
— Rozdarta krwawym wężem, krętej 

błyskawicy,
A czasem tak swawolna, jak pląs tanecznicy, 
A czasem, jak włóczęga błądząca bezdomnie.

U jakże różnych źródeł pojono cię duszo, 
Bo, chwilami mistyczne rozpościerasz skrzydła, 
A czasem, oplątują cię zmysły, jak sidła — 
Kwiaty ziemskie, róż szkarłat na skrzydeł biel 

prószą.
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POLNE ŚCIEŻKI.

Z uśmiechem dziecka, idę przez życie. 
Kwiaty, mi, krasne nachylają głowy, 
Falą przybiega, do mnie, łan zbóż płowy, 
Słońce, nademną, się śmieje w błękicie.

Lasy, mi długie szeptają powieści,
I mchy mi ścielą, pod nogi, kobierce,
— Idę, jak dziecko i roztwieram serce, 
Niech cudów życia, jaknajwięcej, zmieści.

Idę, jak dziecko zasłuchana w baśnie, 
W słońca pożary i gwiazd migotania, 
Wpatrzona — w jasne, dalekie świtania, 
Obce mi ludzkie zabiegi i waśnie.

Z ludźmi, chwilami już mię nic nie wiąże. 
Czuję się, siostrą zwierzęcia, rośliny, 
Samotne, szczęsne przeżywam godziny,
— Z uśmiechem dziecka, drogą życia dążę.
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PRZEZ CAŁĄ ZIMĘ...

Przez całą zimę, z mej małej komnaty, 
Musiałam patrzeć na błota i śniegi, 
Zimową szarość, wśród okiennej kraty.
Na drzew bezlistnych zczerniałe szeregi,

Codzień, marzyłam, że już maj skrzydlaty, 
Całunów zimy, porozrywał ściegi,
Z za morza, ptaków powróciły zbiegi,
— Że łąki strojne są w kwietne makaty.—

Czemuż, dziś płaczę u okiennej kraty, 
Wszak, wdzięczna ptaków przygrywa kapela,
W słońcu, się wonne roztwierają kwiaty.

Coś, mi wciąż szepcze i radość odbiera:
— Cóż ci, że wiosna innym kras udziela,
— Gdy twoja młodość z dniem każdym

zamiera.
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NIE CHCĘ WSPOMNIEŃ.

Nie chcę wspomnień — w pamięci swej nigdy
nie grzebię, 

Zamknęłam, ciężkie klamry w pamiątek
mych księdze.

— Ale czasem — woń jakaś, kwiat w lesie
zerwany, 

Kształt obłoku jasnego, płynący po niebie, — 
Wszystko na myśl przywiedzie — dom sta#

ry, kochany, 
Dzieciństwo, — pierwszych myśli rozzłoco#

ną przędzę,
— Zda się, że pachną znowu dawnych wio#

sen kwiaty,
— Że stoję, przed małym dworkiem obroś#

niętym w wino,
— Jestem, znów, małą, cichą, zdumioną

dziewczyną...
A życie tam, hen, w dali — snuję poematy; 
O tern, co mi przyniesie, — nie myślę: o stratach, 
O mogiłach rozwartych — o'własnej rozterce,
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O szarzyznie dni tylu. — W promienistych 
szatach, 

Życie pląsa przedemną. — Widzę jak rozkwita 
W jego ręku, w szkarłatny kwiat szczęścia,

me serce, 
Jak z mych myśli kształt biorą, licznych 

czynów, rzesze, 
Co dni moje zapełnią — nie słyszę, jak zgrzyta 
Koło losu. — Jak z dziecka zamierzeń się 

śmieje, 
Czas — wichr, co płatki kwiatów, swem 

tchnieniem r oz wie je.

Tak, czasem, kwiat zerwany — wspomnień 
tłum rozkrzesze.
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SZARA GODZINA.

Na, to, jest szara godzina stworzona, 
Aby zacieśnić kochanków ramiona, 
A samotnikom, na mroki pajęcze, 
Rzucić, najżywsze marzenia tęcze.

W szarem spojrzeniu dnia, który kona 
Kłamnych pozorów, opada zasłona, — 
Myśli najszczersze wypełzają z duszy, 
Te, które, za dnia, gwar ludzki głuszy.

Bieg marzeń najpierw cichy, lękliwy, 
Ale, wnet, złote roztrząsną grzywy, 
I jak rumaków dzikich tabuny, 
Pomkną, zdobywać gwiaździste łuny.

Nic się nie oprze marzeń najazdom; 
Zagadkę wyrwą najdalszym gwiazdom, 
A gdy drogiego serca tajemnicę, 
Odkryją, w szczęścia spłoną błyskawicę...
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— Tak szaro, cicho — mrok taki miękki, 
Zatraca nawet kontur mej ręki,
By tern jaskrawiej, marzeń kolory, 
Brały kontrasty z szarości pory.

— By mą samotność w mroki pajęcze, 
Rozjaśnić bajką lśniącą, jak tęcze,
By mi najdroższe zastąpić ramiona,
— Na to jest szara godzina stworzona...
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FRAGMENT.

— Próżno, wszędzie byś szukał — dzisiaj,
nie wiem sama, 

Gdzie jutro spocznę, jaka przytuli mię brama, 
Bo ja nigdzie nie dążę, idę przez bezdroża, 
Moje ślady, wiatr zwiewa na pustynnym piasku, 
Wszystko mijam: wsie ciche, miasta pełne 

wrzasku, 
I nigdzie nie mam chaty, ogniska, ni łoża.
— Marzą mi się wędrówki: poprzez gwie*

zdne szlaki, 
Po zawrotnych elipsach, szalonej komety. — 
Lecz nie po gwiazdach kroczę — jestem 

jako ptaki, 
Zbłąkane, blaskiem chwili — jak pielgrzym, 

bez mety, 
Bez celu, coby długie uświęcał podróże. 
Stopy moje, dróg tylu, opyliły kurze. —
— Ja, nie po gwiazdach kroczę — drogi cie*

mnej ziemi, 
Rozliczne, niespodziane, są ścieżkami memi...



INWOKACJA.

Przybądź, jak wicher, po szczytach drzew, 
Niech, już zdaleka, słyszę twój śpiew — 
I niech lecące, w rozpędzie, liście, 
Twoje radosne, mi wieszczą, przyjście.

Przyjdź, zamąć słodki napój mych kruż,
I zrumień płatki mych białych róż,
— Co, pod tęsknoty upałem, mdleją — 
Niech, smutek wichry twoje rozwieją.

— Me gwiazdy, bledną, oddane snom, 
Przybądź, jak burza, jak dziki grom,
I rozpędź chmury bezpłodnych marzeń,
— Gwiazdy rozpłoną, od szczęsnych wrażeń.

— Nie wiem, kto jesteś — jeno, żeś szał, 
Co wstrząsa dusze w powłokach ciał.
— Chwila, co długie dni tęsknot wieńczy, 
Czynu kształt, kując w piersi młodzieńczej.
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NIEWIARA.

Każdy dzień, długiej, zmartwiałej zimy, 
Odbierał wiarę w twe przyjście, wiosno, 
I dziś, bezbożnie, tobie przeczymy, 
Nawróć! nas jednak pieśnią radosną.

O bo doprawdy, choć nasze serce 
Straciło, dawnych wierzeń dogmaty, 
Możesz, położyć kres tej rozterce, 
Gdy nam pokażesz zieloność szaty.

Powiedź! nas w łąki, kwiatami strojne, 
W ciszę poranków, rzuć, ptasząt gwary. 
I miłość w serca, wróć, nieukojne, 
Ustom, znów, przybliż, rozkoszy czary. 
— A gdy twe ręce będą, tak hojne, 
Do dawnej w ciebie wrócimy wiary.
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NASTRÓJ.

Czy to tak było, czy to sen był, może, 
Bo, jak przez senne to widzę welony —
Las cichy, żarem południa, znużony, 
Traw leśnych — miękkie, pachnące podłoże.

Wokół: storczyki, paproci koronki , 
Tęczowa szklarka, w powietrzu, się waży, —
Święte słoneczne, u leśnych ołtarzy, 
Dzwonią, bezgłośnie, liiij owe dzwonki.

Chwila tak słodka, jak gdyby stworzona, 
By, pieśnią szczęścia, ozwały się usta.
Las jak zielona tajemnicza chusta, 
Wszystko przysłania. — Milczenia korona.

Na głowach sosen wyniośle się chwieje, 
Głosu wnętrznego dziś nic nie zagłusza, 
W nagiej swej prawdzie odsłania się dusza.
Cisza. — Wiatr leśny w zaroślach się śmieje.

25



CHWILA CISZY

Ach! paść tak między drzewa, w polanę
ustronną, 

Ach, czuć, tak calem ciałem, miękkich traw 
pieszczotę, 

A nad sobą, południe roześmiane, złote. 
O na piersiach odkrytych, biel storczyków 

wonną.

Odbiedz, troski tej szarej, co gasi porywy, 
I motylom marzenia barwne szarpie skrzydła, 
Rozedrzeć, oplątujące powszedniości sidła, 
Zanurzyć się w przyrodzie wiecznie mło^ 

dej, żywej.

Stać, się czemś, co, bezmyślnie, leży w blasku 
słońca, 

Czemś, co straciło pamięć dni przeszłych, a oczy 
Odwraca od przyszłości — jeno wdzięk uroczy 
Obecnej chwili, czuje, przeżywa, bez końca.
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LAS

Leżę, wpatrzona w lasu głębie ciemne. 
Słoneczne koła pląsają przyziemne. 
Wsłuchana, w sosen poszumy wieszcze, 
Oddechem lasu, cała się pieszczę. —

Koło, mnie paproć rozkłada ogromne 
Liście, koronki — już nic nie pomnę,
Że z trosk się składa, szare ludzkie życie, 
Pamięć zatapiam w przejasnym błękicie. —

Chcę, żyć tą chwilą, słonecznych południ. — 
Radość, naczerpać z lasu świeżej studni, 
Aby się, później, w dni słotne, jesieni, 
Pocieszać, garścią nabranych promieni.
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DO PIĘKNEJ.

Piękność twa wabi, jak kwiat, motyle. 
A słowa mądre, jak miód upojne, 
Rozdzielasz; usta twe nazbyt hojne, 
Na nic nie baczysz, by się bawić chwilę.

Wszystko poświęcasz, dla chwili uroku, 
Rozrzucasz słowa i serca okruchy, 
Później, dni długie, czujesz smutek głuchy, 
I szalonego, nieraz, żal ci kroku.

Nie przecz, wiem dobrze jak to bardzo boli 
Duszę odzierać z królewskiego złota, 
Aby się, blaskiem, bawiła hołota,
I słyszeć, co dnia, jak rajską pieśń duszy. 
Pusty śmiech błaznów kala, i głuszy.
— Zaiste, innej warta jesteś roli. —
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SAMOTNOŚĆ.

Samotność, cisza — z kolan spadla książka, 
Świec bezszelestne pełgają płomyki.
A myśli skaczą, jak błędne ogniki,
Gdzie, dróg nieznanych, rozwija się wstążka

Ręka zastygła nad barwną robotą, 
Oczy, nie widząc, patrzą w ognia blaski.
— Hej, malowane, tęcz złudnych, obrazki! — 
Za oknem, ciemność, deszcz, siękący błoto.

Hej, kwietne drogi — radości gościńce, 
Wzgórz, potoczyste, zieleniące garby, 
Zamków zaklętych, rozwarte dziedzińce,
I na dnie morza, zatopione skarby! —

— Samotność, cisza, deszcz, siekący błoto. — 
Na snów gościńcu, tańczy, słońca złoto. —
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RUPIECIE.

Stara szkatułka, mahoniowa, 
Przeróżnych rzeczy mnóstwo, chowa,
— Dawniej, prababek ręce wązkie. 
Kładły tam, lettres#d‘amour, wiązkę, 
Ujętą, w wstążek zblakłe farby, — 
Później, chowałam w niej swe skarby.
— Pamiątki takie skromne, 
Już nawet dziś nie pomnę, 
Co znaczą te symbole drobne.
— Jakieś karteczki ozdobne, 
Suszone blade kwiatki, 
Świąt, dawno zgasłych, opłatki. 
Wstążeczek barwnych, skrawki, 
Nawpół popsute zabawki, 
Lśniące pióreczko kraski, 
Paciorki, święte obrazki. — 
Dzieciństwa pamiątki skromne.
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— I leży też tam, pierwszy 
Zeszyt dziecinnych mych wierszy. 
Litery jeszcze ogromne. —
— Wszystko, to chowa wiernie 
Szkatułka, zdobiona misternie.
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LISTY NIEWYSŁANE.

Mam, w swoim biurku, listy niewysłane — 
W których się męczą, słowa napisane. 
Myśli, mych, więdną w nich poematy. — 
Jak blade dzieci z za więziennej kraty, 
Nikną tam, nigdy niedoszłe wyznania, 
Jak, w grób rzucone, wonne, świeże kwiaty, 
Męczą, się słodkie miłości przesłania.

W biurku mem leżą, przed laty, pisane 
Listy, do ciebie — nigdy niewysłane.



W MROKU.

Czasem, tak w zwykłych ramach — wytrzy? 
mać jest trudno.

Ludzka obecność, staje się gorzką jak jad.
— Chciałabym, pójść ścieżką pustą, odludną,
I stóp swych, zatrzeć ślad.

Chciałabym, wsiągnąć, w mgliste opary,
Co ponad łąką się wiją.
— Być rzeczą zapomnianą, bez nazwy, niczyją, 
Idącą, przez mrok szary...

Nie wrócić, choć wieczór ciemny,
I dymy idą z chat...
— Na krętej dróżce, ziemnej, —
Zgubić ostatni ślad.
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WYZWOLENIE

Pójdę, na pola, gdzie promienie słońca,
Tańczą na młodej puszystej oziminie,
Gdzie wiatr pył złoty z przydrożnych

wierzb, strąca,
Gdzie po błękicie, bez kresu, bez końca, 
Samotny obłok, białem skrzydłem, płynie.

Pójdę, w las stary, gdzie zielona mgiełka 
Okrywa lekko stare, dobre drzewa,
Gdzie, w mroku, złote biegają światełka,
Jak rozsypane, migocące szkiełka,
I gdzie, czar wiosny, ptaszęcy chór śpiewa.

Ustąpią, z* serca, rwące, smutne myśli, 
Szaleństwo tęsknot, niepokój pragnienia.
— O jakże biedni, są ci co zawiśli
Na kręgach ognia, które miłość kreśli,
— Dusze bez woli, na służbie złudzenia. —



Ucichną dzisiaj dawnych wspomnień wrzaski,
Świat cały wiosny ulega urokom,
Słońce, płomienną dłonią, sieje blaski.
Dostąpię, dzisiaj zapomnienia łaski.
I spokój będzie wtórował, mym krokom.



POGODA.

O śmiej że mi się cudny dniu pogody!
Jak kwiat mi pachnij, jak jabłko się rumień, 
Jak ptak mi śpiewaj, jak swawolny strumień 
Rozlej przedemną jasne, rwące wody!

Weź mię za ręce, jak kochanek młody,
I prowadź w dale, w kraj rozwitych zdumień. 
Swych lic uśmiechem drżące kwiaty rumień, 
Prowadź w zawrotne, nieznane przygody.

Bo dni już tyle były szare słoty,
I dom mię więził w ciasnych trosk kolisku, 
Dni beznadziejnych marzeń przy ognisku
— Dziś, ty mię prowadź, dniu pogody złoty!

Jak ptak mi*śpiewaj — jak kwiat mi rozkwitnij!
— I prowadź, kędy szlak snów się błękitni.
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WSZYSTKO CHCĘ POZNAĆ...

Wszystko chcę poznać, wszystkie morza, lądy,—> 
Przepych słonecznej południa krainy,
I antarktycznych śniegów odblask siny,
— I wszystkie ducha ludzkiego prądy. —

Nad przeszłych wieków schylać się krynicą, 
I wskrzeszać ludów dawnych myśli, dzieje, — 
Prastarych kultów mroczne przebiedz knieje, 
Wszystko zdumioną ogarniać źrenicą.

— Poznanie jest mi przedziwną rozkoszą. 
Czuję, że z Bóstwem jedynem się łączę, 
Gdy myśli skrzydła rozpowijam rącze.

Gdy wszystkie czucia, co ziemi pierś wznoszą, 
Przenikam — wszystkie radości i bóle, — 
Wiem, że tętniącą duszę światów tulę.
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GDYBY SIĘ STAĆ...

Gdyby się stać, jako ci, co wznoszą 
Pracowitemi dłońmi pomnik cnoty;
Radość zbierają z plonów swej roboty,
I złote zboża swej skrzętności koszą.

Myśli ich proste, nie podległe szałom,
Ani się poją snów niezwykłych winem, 
Zasady swoje potwierdzają czynem.
— Sobie nie szkodząc, służą ideałom.

Na nich się wspiera, jako na kolumnie,
Gmach społeczeństwa — nigdy się nie chylą, 
Krwi gnani żarem, po rozkoszy kwiecie.
— Gdyby, jak oni, jasno znać na świecie, 
Swe obowiązki — nie trwożyć się chwilą.
— Jak oni, cnotę swą obnaszać dumnie.
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KIEDYŚ...

...A gdy powiędną purpurowe róże, 
To wiatr przelotny ich płatki rozwieje,
Wiatr, co na piersiach róż innych się śmieje, 
Rozrzuci płatki, skąpane w purpurze.

A kiedy zbledną dwie wargi z korali, 
Gdy zamrą na nich słodkiej pieśni tony,
— Niech słowa w wszystkie rozprysną się

strony,
Jak wodne kręgi rozchodzącej fali.

Kiedyś, gdy wiosna wskrzesi nowe kwiecie, 
Wdzięk róż zawiędłych odżyje na nowo.
— Kiedyś, po latach, zbłąkane po świecie, 
W rytm się ułoży wpólzamarłe słowo.
I czar snów dawnych, z poza grobu cieśni, 
Odżyje w nowej, dnia przyszłego, pieśni.
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CHWILA.

Czasem, o domu mego białe ściany,
Burza uderza. — Ciche me marzenia 
Namiętność wichru szałem rozpłomienia;
— Z dzikim tętentem lecą huragany.

— Jestem, jak lampa, której płomień jasny 
Nagle, nieznanym powiewem strwożony, 
W dziwacznych kształtów wykwita korony, 
Krąg myśli prostych staje się zbyt ciasny.

Chwilę szaleję, wnet powściągam dłonie, 
Spragnione wiatru brutalnej pieszczoty, 
Bezsilnie głowę na ramiona kłonię.
— Spokój — nic nadto, nie żądam od świata; 
Wichrów mnie więcej nie porwą tęsknoty.
— Wszak sny mię strzegą, jak klasztorna krata.
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KWIAT MARZEN.

Purpurowy kwiat marzeń, co z żaru krwi tryska, 
Upaja mię swą wonią, oszałamia, drażni, 
Rzuca szczęścia miraże na tło wyobraźni,
Z drew kadzilnych rozpala stubarwne, ogniska.

Płynę na wonnej chmurze, co tęczą rozbłyska, 
Zatracam pamięć bytu, czucie własnej jaźni; 
Szaleństwo niedościgłe trzymam, więżę zbliska, 
Wtulam się w usta kwiatu, co poi i drażni.

Jutro ocknę się może i powiem niemądra
Jest godzina marzenia. — Żywot ziemski twardy 
Jest jak granit i szczęście wykuwa się w trudzie, 
Leży skryte głęboko wśród opoki jądra,
Którą rozbiją czynu stalowe oskardy.

Jutro powiem — dziś cała oddaję się złudzie.

41



NOC TAKA CIEMNA...

Noc taka ciemna, wiatru skrzydła szumią, 
Lecąc nad ziemią, uśpioną w niemocy.
Tak drżą drzew liście i trawy — tej nocy. 
Sen chce mię objąć, lecz marzeń nie stłumi.

Czuję dziś w sobie porywy niezłomne.
Moce tajemne dziś zrywają pęta 
Rozwarta brama tajemnic zaklęta,
Z wichrem polecę, jak duchy bezdomne.

W przerwach chmur gwiazda oko senne mruży, 
Wiatr w pędzie szarpie, pieści róż kielichy, 
Wszystko dziś szałem, niech pierzcha sen cichy, 
Jak noc, w skrach cala, oddaj ę się, burzy.
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PRZESMUTNA PIEŚŃ CIAŁA

Smutek rozkoszy — posępna pieśń ciała 
Więdnące wieńce szaleństwa nad czołem. 
Zwycięstwo bestji nad drżącym aniołem. 
Zdeptana, kona wizja marzeń biała.

Słodycz pieszczoty piołunem się stała, 
Żar pocałunków zastygłych — popiołem 
Opadł na duszę; cmentarnych widm kołem 
Oplata serce przesmutna pieśń ciała.

Słoneczność ducha, rwącego się w dale, 
Polot natchnienia strzelisty i górny, 
Łamią swe skrzydła w namiętności szale. 
Napój upojeń, wypiwszy z ciał urny, 
Dusza złorzeczy tej czarze glinianej 
Za sen swój świetny, tchem ziemi zbrukany.
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ZAKRYSTJANKA.

W klasztornym wirydarzu, tuż przy samym
murze,

Gdzie zbiegają się długie, grabowe ulice,
Z niebywałym przepychem rozkwitnęły róże.

Smukła siostra, co w pieczy swojej ma kaplicę, 
Przychodzi po róż krwawych daninę codzienną, 
Róż, co wonią gorzeją, jako kadzielnice.

Wokoło białej siostry — lata pieśń płomienną, 
Śpiewają róże. — Słońce gorące swe złoto 
Zlewa na biel habitu, na twarz bladą, senną.

Smukła siostra, rąk wązkich nieśmiałą piesz?
czotą, 

Gładzi kwiatów rozkwitłych płatki purpurowe, 
I oczy jej się palą przemożną tęsknotą.
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Smukła siostra ku niebu wnet podnosi głowę, 
— A potem bezlitośnie tnie kwietniane snopy, 
I pośpiesznie odchodzi w ulice grabowe.



W chłodnym mroku kaplicy, pod Maryi stopy, 
Rzuca, pożarom słońca wyrwane róż wargi. — 
— Woń ofiarna się wznosi pod rzeźbione 

stropy.

A sama jakimś gestem rozpaczy i skargi 
Pada krzyżem — i tłumiąc myśli dziwnych, 

burzę, 
W zimny kamień posadzki wtula młode wargi.



GDY NA MIŁOŚCI MORZE...

Gdy na miłości morze wysyłasz okręty, 
Z rozpiętymi żaglami, umajone w róże,
Nie wiesz, czy je pogoda napotka, czy burze, 
Wieczną zagadką, bowiem, są morskie odmęty.

Może wkrótce odnajdą cudów brzeg zaklęty, 
Przystań słodką, gdzie spoczną na szczęścia 

purpurze,
Lub też, na bezowocne skazane podróże,
Po latach wrócą, w strzępach, strzaskane okręty.

Mniejsza o to, sny drogę poprzez otchłań, ścielą, 
Jako jasne gołębie, trzepiąc skrzydeł bielą — 
Chwila dzisiejsza w przestrzeń, dal nęci odległą. 
Więc rozpiąć żagli płótna, niech prysną wahania! 
Szlakiem, którym przed nami duchów tyle 

biegło,
Płyńmy w ciszę szczęść słodkich, lub burze 

rozstania.
46



POCHWAŁA WIOSNY I JESIENI.

Piękną jest wiosna,
że nie wie nic,
że nieopatrzna, radosna,
z uśmiechem lic, 
wstępuje w boje życia.

— Że się nie lęka rozbicia, 
lecz śmiało rozpina żagle 
i na nieznane morza,
wysyła swych pragnień okręty. 
Nie wstrzyma jej burza, co nagle 
pospiętrza czarne odmęty. —

— Nie zna, co rozpacz przegranej, 
więc zawsze wierzy w zwycięstwo 
i uśmiech nie schodzi z jej lic,
i w dłoniach niesie męstwo
— bo nie wie nic.

Lecz piękną bywa i jesień, 
choć wszystko, wie, —
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Jak to z młodości uniesień,
los śmieje się,

Jak klęską każdemu jest życie.

Jak to dzień każdy, jak złodziej, 
ze szczęścia okrada nas skrycie.

— To wszystko wie, lecz tern słodziej, 
pogodą okrasza swe lice
i w liści złotogłów się stroi.

— Szczęsny, kto tajemnice 
bytu na radość przekuwa,
i czyja dusza, jak motyl wyfruwa 
z poczwarki ziemskiej tragedji żywota.

— Komu świadomość drzwi raju otwiera,

— Szczęsny, kto jest jako jesień złota, 
która niczego się więcej nie boi, 
choć wszystko wie.

— Lecz ze wszystkiego duszy pokarm zbiera 
i z losu śmieje się.
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BABIE LATO.

Dzień ostatni pogody, szara słota blizka, 
Więc choć niebo błękitne, błąka się tęsknota, 
Pójdźmy w świat, póki śmieje się pogoda złota, 
Przez lśniące od pajęczyn, chodźmy, rude 

rżyska.

W dali las barw symfonją mieni się, połyska,
I otwiera przed nami swe liściane wrota, 
Między pniami pajęcza nić srebrna się mota, 
Siądźmy w mchach — i rozpalmy wesołe 

ogniska.

Gwarzmy sobie — a szarość naszych smut? 
nych myśli,

Strójmy w słów powab rzadki — tak jesieni 
szata,

W przepychu barw, ma śmierci ponure pod? 
szycia.
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Mówić będziemy: szkoda, ostatni dzień lata,
A myśleć: — oto idzie koniec lata życia.
— W dom wrócimy, w mgłach mroku, włos

kac smutek myśli.
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MGŁY.

Otrząśnięte już ostatnie owoce, 
Stoją drzewa z bogactwa odarte, 
Dnie są słotne, długie, ciemne noce.

Drzwi na taras już dawno zaparte, 
Wiatr skrzydłami okiennic łomoce,
— Odwróciłam już ostatnią kartę.

— Piękna powieść.... a tytuł był: lato, 
A treść była płomienna jak wino, 
Zdrój z niej życia bił mocą bogatą.

Lecz skończyła się bajka. — W mgłę siną, 
Co przysłania dziś ogród, za kratą
Okna. — Patrzę. — Kiedyś, mgły przeminą...
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PRZESTROGA.

— Bo przyjdzie czas, kiedy nas młodość
porzuci,

Uniesie w ramionach- naręcza róż
I spłakanego Amora i nigdy już 
Więcej nie wróci.

— Bo przyjdzie czas, gdy radość z dni się
wysączy,

I słodkie wino wyleje się z kruż,
A pasmo nieszczęść, zawodów i burz, 
Nigdy nie skończy.

Na wtedy chowaj łzy, rozpacze, smutki,
— Dzisiaj, w dzień każdy, śmiechu klejnot włóż, 
Pomnąc, że szczęścia blask jest, jako róż 
Rozkwity, krótki.
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ŁĄKA.

Smukłe dziewczęta o białych dłoniach,
W szat bieli chodzą po kwietnych błoniach, 
Po jasnych łąkach — zrywają kwiaty, 
Wdychają wonnych ziół aromaty.
Nad niemi, w skrzącym, słonecznym pyle, 
Na barwnych skrzydłach krążą motyle. 
Dzień cichy, jasny, błękitno^złoty, 
Słońce rozsiewa blaski — pieszczoty 
Na łąkę, kwiatów schylonych głowy, 
I na dziewczęcych lic cud różowy.

Smukłym dziewczętom o oczach ciemnych, 
Śnią się spełnienia pragnień tajemnych. 
Każda tęsknotę niesie w swem sercu,

. Lekko stąpając po łąk kobiercu.
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W MAJU.

Rozkwitły dzisiaj ciernie, —
Na bujność wiosny rzucone
Śniegu wspomnienie,
Czai się lekka koronka,
— Gdzie lasu chłodne cienie, 
Wyrasta misternie
Wzdłuż płotów.
Kwiecą się miedz szeregi,
— To ciernie kwitną, — 
Kwietniane śniegi.
— Niebo ma dziś głębię błękitną, 
Po której welon obłoczków się błąka.

— Ciesz się i ty bezmiernie, 
Na kolcach żywota.
Falą ukojeń, rozkwitną
Puchy śnieżyste. —
Tak mówi — mądrość złota, 
Tuląc swe usta ogniste,
W kwitnące wiosną ciernie. —
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WIOSNA ŻYCIA.

Przez dni młodości pędząca,
Szumna wichura, —
Troski, zwątpienia, otrąca,
Nie da, ażeby się chmura, 
Nad nami, rozsnuła tęsknoty.
— Choć czasem i radość rozwieje,
Błogosławić należy, wiosny nawałnicę,
Bo w szarość bytu,
Niby wąż złoty,
Niespodzianych wydarzeń, wplecie błyskawicę, 
Wonią się kwiatów rozśmieje —
I oczaruje piorunem wrażeń, 
Nieznanych, ciszom błękitu.

55



WIATR JESIENNY.

Coś, tam jęczy na wietrze i płacze, 
Coś w me okno, bez przerwy, kołacze, 
Coś tak płacze, na slocie się skarży.
Jakieś ciche, czające się kroki, 
Jakieś, kształty, nawiane prze mroki, 
Jakieś lekkie muśnięcia, po twarzy.
Jakieś dziwne odgłosy, chichoty,
— Znów, za oknem, coś jęczy i płacze
I w drzwi moje, coś puka, kołacze,

— Jakieś głosy, szalonej tęsknoty,
Lecą w mroku u wichrowych skrzydeł, — 
Coś, naprzemian się skarży i śmieje, 
A wiatr szarpie mym domem i wie je, 
Leci, ciągnąc korowód straszydeł.
Wszystkie, w mroku, u okien mych, płaczą, 
I w drzwi moje i okna, kołaczą,
I wołają mię głosem tęsknoty,
I rzucają mi w dłonie wspomnienia
I drwią z smutku mojego. — Wśród cienię 
Nocy, jakieś pękają chichoty.
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A za oknem tak strasznie i ciemno, 
Coś na słocie się skarży w niemocy, 
Jakieś kroki, się czają wśród nocy. 
O w noc taką, gdybyś ty był, zemną. 
Wziąłbyś, ręce me, w słodkiej pieszczocie 
Strach utulił, przez mroki nasłany.
W noc, gdy wichry tłuką w moje ściany 
I gdy drzewa drżą, zziębłe na słocie!...
Coś, za oknem, wciąż jęczy i płacze, 
Wciąż do okien i drzwi mych kołacze, 
Coś przemocą chce wejść w moje progi, 
Coś za oknem, jakieś daje znaki; 
Jakieś lecą, z tętentem, orszaki, 
Korowody straszydeł, od drogi, 
I coś śmieje się z dzikim chichotem 
Coś urąga, drwi z mej samotności, 
Coś nademną, rozpacza w ciemności, 
Coś trzasnęło w kominie z łoskotem, 
Coś się czai, w cichych kroków szmerze, 
Ogień przygasł i noc tak się dłuży, 
Złe się moce rozszalały, w burzy. 
Usta szepczą bezwiednie pacierze, 
A za oknem wichry jęczą, płaczą — 
Złe przeczucia, w drzwi moje kołaczą.
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ŚNIEGI.

Wszak, miłosierne są śniegi,
Że ziemię w białą okryły zasłonę.
— Gałązkę każdą, po stracie liści, 
Koją koronką srebrnych okiści.
— Na czoła pełne zgrozy, 
jaśniącą kładą koronę. —
— I litościwe są mrozy, 
że ścięły jezior puhary, 
nalane po brzegi. —
Śpią, cicho wodne obszary 
i nic nie wiedzą, 
jak zima zsyła klęski,

Szczęśliwi ci, co posną,
Słońca ich zbudzi promień, zwycięski, 
Świadomość wróci z wiosną. —
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A GDY ZNUŻONE.

A gdy, znużone zamknę powieki,
Niech mi się śnią bezkresne dale,
I głębie, na których dnie,
Pereł się tworzy cud i korale.
Niech widzę dalekie sznury
Skrzydlatych żagli — i chóry
Białołyskliwych mew.
Niech wyjdzie księżyc z za chmury,
I swych promieni rozrzuci siew.
Niech miękkie, ciche fale,
Zmyją me stopy po ulicznym pyle,
I niech o wszystkiem, zapomnę na chwilę,
Niech wszelką troskę i pamięć oddalę,
— W bezkreśne, modre, patrząc morskie dale.
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BŁYSK.

Czasem czuję, jakieś dziwne tchnienie, 
Jakieś szepty nieznane i dźwięki,
Coś cię zbliża z nieznacznym szelestem, 
Coś mi pióro podaj e do ręki.
Dłoń prowadzi, niewidzialnym gestem, 
Jakieś usta mi szepczą: — Ja jestem 
Twe odległe, przedwieczne marzenie —
— Płoną jakieś bajeczne płomienie, 
Płyną jakieś dźwięki, jakieś barwy, 
Jakieś ręce, muskają mi skronie;
Jakieś twarze, postacie i larwy, 
Jakieś kwiatów roztańczone koło.
— Aż znużone pochyli się, czoło,
I bezsilna opadnie, ma głowa,
W odurzeniu jakiemś sennem, leżę,
— Gdy się zbudzę, na białym papierze, 
Czytam dziwne, niespodziane słowa.
Dziwne słowa tajemniczej pieśni, 
Gdzie się tchnienie zaświatów, cieleśni.
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O WAS DZIŚ MYŚLĘ...

— O was dziś myślę, siostry nieznane,
Siostry dalekie, grzesznice, —
O was, którym miłosne tajemnice
Dłonie związały szkarłatnemi szarfy.
— Za wami lecą czarne hańby słowa,
Jako motyle żałobne rozwiane.
— Postawiono przed wami, snów harfy,
I miałyście wygrać, na nich, pieśń wesela,
Lecz wszystko się, dotknięciem rąk waszych, 

spopiela,
— Zanim, akordem radosnym, rozbrzękły, 
Struny złote, potargały się, pękły...
— Cichy ich płacz leci w krańce świata, 
W ciszę mej chaty wpada jak głos burzy.
— Wieczór, upiornie się wlecze i dłuży,
To waszych harf jęk do mnie, dolata.

Myślę, dziś, o was — o tern jak krata 
Przedziela od was, me życie.

61



Krata, przez którą nigdy nie wrócicie
Na szczęsną stronę,
A, którą łatwo ja przekroczyć, mogę,
Jeśli nieszczęście, rozpacz zabiegnie mi drogę, 
A nędza popchnie, na czarnych krat krzyże.

O was dziś myślę, siostry, dalekie siostry, 
Co, w czarne noce — pod prąd wichury ostry 
Idziecie — na wątłych ramionach, 
Niesiecie cały, straszny ciężar zbrodni,
— By nam życie płynęło jaśniej i pogodniej, 
Byśmy w burzliwe noce, w zacisznej komnacie, 
Strzegły jasnych płomieni. —

Wy, przez deszcze gnacie, 
I wasze stopy nurzają się w błocie,
— Siostry, dalekie siostry.
Wielkie, miłosnych mąk, męczennice, 
My, grzechów waszych, jesteśmy dłużnice;
Za nas niesiecie cały ciężar zbrodni, 
By nam życie płynęło jaśniej i pogodniej,
— Wy w tę noc ciemną czuwacie na słocie.
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BEZSILNOŚĆ.

Czemuż, nie mogą, słów lotne motyle, 
Myśli oddawać w ich pierwotnej sile? 
Chociaż w słowniku jest słów tyle, tyle.

Czemu, myśl każda jest odarta z czaru, 
Jak iskra, która do wnętrza puharu 
Padając, traci czerwień swego żaru? —

Czemu, nie można nabliższej osobie 
Myśli odsłonić w płomiennej ozdobie, 
— Przez to samotni jesteśmy, jak grobie.

I choć w słowniku jest słów tyle, tyle, 
Nie mogą oddać słów lotne motyle, 
Myśli, w ich krasie i piewotnej sile.
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Z PIEŚNI PERSKICH.

I.

Czemu drżysz, w piękne wpatrując się lice? 
Czemu, tak bledniesz, na słodki dźwięk głosu, 
I mdlejesz, kiedy w kielichy lotosu, 
Kobiecych oczu, zanurzasz, wejrzenie.
Na wonnych wargach, czujesz śmierci tchnienie, 
Eo piękność straszne wznawia tajemnice.
I wiesz, że poprzez urody symbole,
Stwórca, objawił w stworzeniu swą wolę.

64



II.

Ogień, co gwiazdy pożera odlegle,
W twej duszy uczuć rozpala płomienie,
Duch, który stworzył wszechświata istnienie, 
Twych myśli, lotne, rosyła gołębie.
I tchnienie, wielkie wszechrzeczy piękności, 
Spijasz, na ustach omdlałych z miłości,
I w ócz kochanych zapadając głębie 
Słońc, odnajdujesz, promienie rozbiegłe.
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III.

Chciałabym słońcem być,
Jasności skrzydłem bić,
Po pustyni, po morzu,
Po równiny przestworzu,
Po lesie.
Chciałabym wiatrem być,
Co niesie
Słodkie tchnienie,
Po świecie całym śnić.
Wiewem przechodzić tęsknicy,
O nocnej porze
Zcałować łzy, z gwieździstych ócz dziewicy. 
I chciałabym, o Boże!
Być światłem, co wszystkim się daje, 
Światłem, co wszystkie opromienia kraje, 
I wszystkie dusze nawiedza błękitem, 
I w sercu każdem jasnym płonie świtem.
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Do wschodnich podobne tancerek,
Na niebios dywanie, zatlily się gwiazdy,
Jak blade tancerki, rój gwiezdnych iskierek 
Szalone zakreśla swe jazdy.

W powietrzu, muzyki dźwięk płynie,
Muzyki, dźwięk napowietrzny,
Duszom objawiasz się w zmierzchu godzinie, 
Allahu, kochanku przedwieczny.



Lampy powoli gasną — 
Nadzieje świecą jasno,

Szczęścia nie psuje żaden zgrzyt — 
świt...

Lampy już świecą jasno — 
Nadzieje zwolna gasną,

Smutek rozściela swą moc —
noc...
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PIEŚNI SWYCH...

Pieśni swych, słodkich ja w męce nie tworzę, 
Same się do mnie zlatują, jak pszczoły,
Same, jak kłośne wyrastają zboże.
Chociaż cierpieniem duszy swej nie orzę, 
Choć mi nieznane tworzenia mozoły, 
Wszystko się kwieci na duszy ugorze.
— Ale dlatego nie danem mi, może,
Snów mych, najgłębszych, wypowiedzieć

w pieśni,, 
Dusza, się w szacie snów nie ucieleśni,
— Bo pieśni swoich, ja w męce nie tworzę.
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DOM MÓJ.

Het, gdzieś, na końcu szarej, polskiej drogi, 
Zdała od gwaru stolicy tłumnej,
Bieleją domu mego kolumny,
I w niskie prowadzą progi.

Dom mój, w zielone wtulony ogrody, 
Pod lip opieką, co miodem kwitną, 
Nad moim domem, z źrenicą błękitną, 
Słoneczne tańczą pogody. —

Przed moim domem, na płowym piasku, 
Dziecięcych, drobnych, ślad nóżek,
W cieniu jabłoni, wzdłuż prostych dróżek, 
Gwar, pełno śmiechu i wrzasku.

— W domu mym, szczęście mieszka i ściany 
Maluje, lic swych barwnym uśmiechem,
— W komnatkach, przeszłość błąka się echem, 
A dzień dzisiejszy śmieje się świetlany.



MARZENIE.

O nie zazdroszczę, ja doli nikomu,
Kropla po kropli, w każdej dnia godzinie, 
Potok radości niezmąconej płynie,
— I tak mi dobrze w mej cichej dolinie, 
Zdała od ludzi, w białym, jasnym domu.

I tak mi dobrze, w drogie wasze twarze 
Patrzeć i szczęścia w nich śledzić motyle, 
Barwne i krasne i nie wiem jak tyle 
Szczęścia, pomieścić mogą życia chwile,
— A jednak czasem, czasem dziwnie marzę.

W marzeniu inne czasem widzę życie:
— Byt białych mniszek, rozśpiewanych glossą, 
Mniszek, co serca w krysztale urn niosą, 
Serca nietknięte żadną ziemską rosą,
— Byt wpółanielski, w białych fałd habicie.
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WIECZÓR.

Słońce zapadło za chmurę czerwoną, 
Znużona ziemia otula się w mroki —
Mgły sine bladą rozwłóczą zasłonę,
— Wszystko, do domu kieruje swe kroki.

Ciągną znużeni oracze i konie
Ze śpiewem dziewki wracają w podwórze, 
Gwarne powoli pustoszeje błonie,
I opadają dróg wznoszone kurze.

Wracam, ja również w mego domu progi, 
Oczy pojone dnia tego błękitem,.
Niechętnie w ciasne powracają ściany. 
Dzień dziś był cudny, słońcem wyzłacany, 
Przez pola, łąki o kwieciu rozwitem,
W szczęście, się zdały lecieć wszystkie drogi.
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EROTYK.

Każdy dzień, nieogrzany twych oczu pło*
mieniem,

Każdy dzień, który spędzam daleko, od ciebie,
— Jest gwiazdą, zaginioną wśród świateł na

niebie, 
Której dróg tajemnica zasnuta jest cieniem.

— Jest perłą, w niedostępnych leżącą głębinach, 
Której nigdy nie znajdą szczęścia poławiacze, 
Klejnotem, co się dumą samotną otacza, 
Wędrowcem, zaginionym w bezpłodnym

krainach.

— Zaś dzień każdy przeżyty przy tobie i z tobą: 
Jest różą purpurową o zawrotnej woni, 
Niespodzianą podróżą, w cwale rączych koni,
— Perłą, co się zawiesza na szyi ozdobą.
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Pasem, tkanym z opali, co otacza biodra, 
Gwiazdą, która nam spadla w splecione ramiona. 
— Dzień spędzony przy tobie — serc uczta

wyśniona...
Czarę szczęścia, nachyla ręka, losu, szczodra. —■
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CIEŃ.

Ległabym, cicho, u twych nóg,
Jak cień, co nie ma własnych myśli, — 
Jak cień, co się bez szmeru kreśli, 
Na piasku twoich dróg.

Biegłabym, krokom twoim w ślad, 
Jak cień, co nie ma własnej woli. - 
Razem w radości i złej doli, 
Mijalibyśmy słupy lat.

Słońca, nie widziałby twój cień, 
Lecz nigdy, szarych ust szelestem
By się nie skarżył, ani gestem,
— A tobie, by się złocił dzień.

Tak snułby się u twoich stóp,
Cień szary, wierny święcie,
Aż znikłby, gdzieś, na dróg zakręcie,
— Wpadłby w otwarty grób. —
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SEN.

Jakże cię kocham me marzenie złote, 
Śnie mego życia!
W szarą kądziel godzin
Pasmo ogniste, twych promieni plotę. —
— Skrzydła twe szumne
Niosą mię, lekko przez smutne drogi,
Nie czuję kamieni co innym ranią nogi. —
Skrzydła me szumne,
Śnie złoty wiatronogi!
Rumaku nieokiełzany,
A zawsze gotowy,
Na zawrotne podróże. *
Niech mię przez chmury ciemne i burze,
Na szczęścia jasne brzegi,
Kwiecie bajecznych ogrodów,
Co rozkwitasz wśród zimy i chłodów.
Nie straszą cię białe śniegi,
Ni mrozy, płomienny mój biegunie,
Śnie mego życia.
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REZYGNACJA.

Gdy mi nie dano, śpiewać mej miłości, 
Gdy zmilczeć muszę swe sny i tęsknotę, — 
Harfę, bluszczami milczenia, oplotę.
— Stanę się jako ludzie, duchem prości,

Którym, do szczęścia trzeba, tak niewiele. 
Nigdy ptak marzeń w ich sercu nie gości, 
Nigdy pierś nie drży żądzą niezwykłości, 
W pokorze, wątłych cnot hodują ziele.

— Będę jak oni, ogrodową grzędę, 
Kopać, od świtu, rękoma własnemi,
I ziarno drobne, czarnej zwierzać ziemi,
I może spokój prostoty posiędę,

Gdy w mym ogrodzie, po latach, rozkwitną, 
Nieznanych kwiatów, bajeczne kobierce, 
I czar zapomnień, rzucą mi na serce.
Kwiaty lotosu z koroną błękitną.
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SCHERZO.

Ach, jak bardzo śmieję się z tych lat, 
Gdy mię trwożył jasny Amor — bóg, 
Kiedy własnych nie szukałam dróg, 
I tam biegłam, gdzie twój widniał ślad.

i
O, jak bardzo się śmieję, z tych mąk,
Z tych rozpaczy miłosnych i łez. 
Dziś, gdy nadszedł już rozterek kres, 
Spokój niosę, w splocie białych rąk.

Oto,.z sercem, uczyniony ład.
— I przeminął czas wiosennych burz...
— I powiędły płatki wonnych róż...
— Ach, jak tęsknię do tych dawnych lat. —
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O SOBIE.

— Bo jestem, jeno cichym dźwiękiem, 
Co lecąc w dale bezechowe,
Śpiewa uroki wiecznej wiosny,
I burz zaklęcia piorunowe.

— Bo jestem, jeno tą pieszczotą, 
Co ku twej głowie się pochyla.
— Chwilą, rozkwitłą w ręku życia, 
Co kruche skrzydła ma motyla.

— Bo jestem, jeno kroplą rosy, 
Co na kwiat życia padła, drżąca,
A którą zwie ją lotne wiatry,
Albo wypije pożar słońca. —
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POLNA GRUSZA.

Jam jest, strażniczka: polnych miedz, 
Zagonów, co chcą w dale biedź, 
Ugorów i rodzajnych pól.
Wiatr, w drobnolistne moje wargi, 
Wwiewa jesiennych szarug skargi,
— Więc śpiewam: smętek... ból...

Drżą, nad pustkami, moje liście. 
Płacze, w szeleście moich ust, 
Smutek, rozdartych pługiem brózd 
I pól, co trwoży zimy przyjście.

Lecz przyjdzie wiosna, w słoneczny dzień, 
Będę, śpiewaczką szczęsnych śnień, 
Stanę w przepychu wiotkich kras,
I każdy biały, lekki kwiat,
Wyśpiewa blaskiem swoich skrzeń:
— Jak piękny wokół jest ten świat, 
Jak słodki życiu wiosny dzień. —
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ŻYĆ!

W wysmukłych palców dziesięć,
I ramion białych dwoje,
Wziąć świat, do piersi cisnąć!
— Radości, niepokoje,
Uroczą żądzę życia,
I zwątpień straszną niechęć.
— Szaleństwa i tęsknoty... 
Wziąć świat, jak owoc złoty,
W wysmukłych palców dziesięć!
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PRZECZUCIE.

Padł mi lęk wszechmożny, na duszę. 
Na wichrowych przyleciał skrzydłach, 
Porozsnuwał, chmur szarych, tumany,
— Otom, ptaszę zamotane w sidłach, 
Oto w pętli przestrachu się duszę.

Jak rozwiana na wietrze, drżę, chusta.
— Prośbą zakląć złych przeznaczeń moce 
Chcę, — lecz nie wiem już, dokąd łzy nosić, 
I nie pomnę, kogo o cud prosić. —
Serce z lękiem się próżno szamoce, 
Słów modlitwy, nie znajdują usta.
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ZJAWISKO.
HENRI DE REGNIER,

Galop, rozkołysanych fal, na widnokręgu się 
pieni, 

O patrz! Oto nadchodzi. Fal tłum się jeży
i mieni. 

I złe są, a twardy wiatr, co je siecze — ciska: 
Ich trzodę rozszalałą, ich chmurne kłębowiska, 
Widzisz, tę co opada bezsilna i tamtą drugą 
Co za nią lukiem się wznosi i smugą 
Przechodzi ponad jej grzbiet i mija ją skokiem, 
I rozbija się sama, — podczas, kiedy z bokiem 
Kłótym skrytą ostrogą, na co za nią pcha się, 
Podnosi się, rżąc dziko, i pierzcha w hałasie, 
Wiatru co się rozdyma i wody co pryska. 
O piersi burzy morskiej, o piany grzywiska!
— Długo, stojąc na wietrze, patrzyłem na tonie, 
Gdzie gonitwy bez końca wiodą morskie konie, 
Oczekując aż z fali wychyli się który,
I poda mi, ©strzepując skrzydeł mokre pióry,
— Bym go uchwycił za kark i ujarzmił ręką — 
Pegaza mórz bieg, w pianach kłusujący miękko.
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DRESZCZ.

Bo czasem, czuję jej tchnienie, tak blizko. 
Dłoń, bezszelestną, na mą radość kładzie: 
Pierzchną uśmiechy — motyle w nieładzie, 
Stopa się potknie, jak gdyby na ślizką.

Stąpiła żmiję — barwne widowisko — 
Straci znaczenie — wyostrzone oczy, 
Widzą kres pewny, więc je wdzięk uroczy, 
Różanych ustek, nie cieszy, tak blizko.

Czai się ręka bezszelestna śmierci: 
Po kwiecie i pąki, po zwiędłe liście. 
Bo nic nie ujdzie jej ciosu — przewierci 
Oko jej każde schronienie. — Jej przyjście 
Dziś, czyli jutro, jest tak rzeczą pewną, 
A sen o szczęściu, ułudą rozwiewną.
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ŻYCZENIE.

Wolę swą napiąć, jak luku cięciwę,
I strzałą czynu prosto w cel uderzyć.
Włości swej duszy pragnieniem rozszerzyć, 
Tabun wypadków, uchwycić za grzywę.

Sięgnąć, gdzie ognie prawdy płoną żywe, 
I w skrach natchnienia między ludzi bieżyć, 
Nigdy nie wątpić — w piękna jasność wierzyć,
— Znaleźć swe drogi niemylne, prawdziwe.

Żyć życia pełnią — nie znać, co ugorne, 
Bezczynu chwile. — Jałowy splot marzeń 
Przedzieżgnąć w barwny wieniec życia zdarzeń,
— Bez lęku, czuwać w noce burz upiorne.

A potem, zniknąć w wiecznych przemian fali, 
Jak płomień, kiedy drewno się wypali.
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BĘDZIEMY KIEDYŚ...

— Będziemy kiedyś żyli, bez końca — 
Przez bytów wiele; z planety na planetę 
Przez mgławic wiry, szalone komety...
— Przez wszystkie możliwości, od atomu do

słońca.

— Staniemy się: mądrzy, świadomi, szczęśliwi. 
Będziemy mieli, przeszłości pamięć doskonałą, 
I jasnowidzenie przyszłych rzeczy;
Przenikać prawa rządzące mater ją, 
Brać udział w światów budowie.
Jako stojący w skrach aniołowie,
Wieść inne twory, oddane swej pieczy.
— Nie będzie dla nas istnieć tajemnica, 
Wszystko się stanie, jak gładka tablica, 
Z wypisanem zagadek rozwiązaniem.
— Zaledwie, o co potrącimy pożądaniem, 
Stanie się zaraz rzeczywistością:
Dźwiękiem, czy wonią, czy skrzącą jasnością...
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Z pogardą, wspominać będziemy czasy ziem*
skiego żywota, 

Gdy przykuci do ciemnej, kruchej bryłki — 
ziemi, 

Błądziliśmy, wśród zagadek, sercami krwawemi, 
Próżno rwąc się, gdzie sfera wyzwoleń lśni złota
— A jednak... była w życiu ziemskiem barwa, 
Dźwięk, smak, soczystość, kształtu wdzięk

uroczy...
— Radość, co grała na wiosennych kwiatach, 
Młodość śpiewana w słodkich poematach, 
Miłość, co w lśniące chwytała nas sidła.
I przypinała drżących tęsknot skrzydła, 
I w upojeniu przybliżała wargi. —
— Były, w tern życiu, jesiennych mgieł skargi,
— Był ból, gdy z serca krew żywa się broczy... 
I były, słodkie, ukochane oczy;
1 były, dzieci, ciał różane kwiaty.
— Były, ofiary, święcone stygnaty
I łzy, co ciężko płynęły z pod powiek. —
— I każdy z nas, był tu, jeno człowiek...
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Lecz nosił w sobie bezmiary ułudy:
W bezkres błękitny leciał, w swoich snach, 
I bezmiar bólu, poznawał w swych łzach, 
I piękno tworzył, swoich myśli trudem.

— Będziemy, kiedyś, żyli bez końca. — 
Wędrując po gwiazdach — od słońca do słońca.
— Będziemy mieli: jakieś ciała chemiczno

ogniste
Jakieś zarysy zjawo — mgliste,
Zmysłów doskonałość nadczułą. —
— Jakieś stuoczy tele — mikroskopowe, 
Pamięć i wolę tworząco — żywą,
Myśli ogniowospiorunowe.
— Przejdziemy wszystkich kształtów i po?

jęć możliwość, 
Wyczerpiemy wszystkich zjawisk głębię

i szczęśliwość.

— Ale... nie będziemy mieli: oczu błękitnych
lub ciemnych,

W których się ciała tajemnica spala; 
Uśmiechów słodkich lub tajemnych
Na ustach skarbowanych, jak fala,
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Lub wygiętych, jak luku'cięciwy,
Skąd słowa celna spada strzała. —
— Nie będziemy mieć, nigdy, ziemskiego ciała— 
Włosów jedwabnych zasłony, —
Rąk, ruchliwości, mądrej, żywej...

Będziemy, kiedyś... wiecznie szczęśliwi... 
Wędrując: przez komet ogony,
Przez, rozpędzonych mgławic, wir szalony, 
Księżyce — planety — i słońca.
— Żyć będziemy — wiecznie — bez końca...
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MY OBŁĄKAŃCY...

My, obłąkańcy jasnego marzenia,
Nad których głową ptaki pieśni, krążą,
Którzy w rytm skrzydeł ich ,słowa swe wiążą, 
Śpiewajmy, radość swojego istnienia!

W snach, pokazano nam cudne oazy, 
Gdzie, na błękitach, wysmukłe drżą palmy, 
Gdzie, serca, płoną, jak natchnione psalmy, 
Myśli się toczą, jak fala bez skazy.

— Idziemy, ku nim, przez głuche pustynie. 
Gdzie rozszalały się, słońca pożogi,
Gdzie każdy szuka mozolnie swej drogi, 
I gdzie niejeden, niedoszedłszy zginie.

— Lecz drogę swoją i trudy pochwalmy, 
Choć ciężko grzęznąć po pustynnym piasku.
— Kiedyś dojdziemy. — w marzeń naszych

blasku,
Skroń, ocieniają nam oazy palmy. —
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