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DO D I O N I Z O SA





Byskawice zielone sztucznych iskier

Tramwaju,

Przecigy huk.

Niby tryb szybki

Prdkich nóg.

To ty? To ty? Mój Dionizos?

W mgach.

To ty, czy to ty przezielone paty

Krajesz elazem drabin na skrawy?

Czy ty umiecie na przejrzystym grynszpanie

Ten wski pas jaskrawy,

O Panie?

Czy to ty przez odaliski stolic

Popltae tramwajowe druty?

Ty rzucie kolejowe mosty.

Ten na uku wsparty, a na nim ten prosty.

Wieyc uwieczone oba.

Która swojego czoa

Ugi przed cikimi obokami

Nie zdoa?

Czy to ty uczynie te seledynowe pachty.

Rozwieszone a hen po firmamencie

Na poczerniaych rusztowaniach.

Czekajce,



A przyjdzie wietrzyk konania

W ostatnim, ju naprawd ostatnim momencie?

Czy to ty si spinasz po meandrze.

Symetrycznej drabince radio,

By pomidzy bia Liwadj
A Szanghajem nawiza rozmow?
Przez ciebie w cielistej mgle nad ranem

Rozmawia bd
Marszaek z chiskim Bogdychanem,

Który jest bkitn majolikow legend.

Nad weneckie zadumane pola

Czy to dla ciebie zamyka gondola

Swe ywe oczy

Czarne z cynobrem

I morze, jak bronzowa jama,

Odpowiada

Ziewaniem obem?

Odpowiedz, dlaczego zamkniona

Ostatnia sutaska ona
Sucha, jak pluszcze

Fontanna,

I ka pomidzy rumiankiem

A przeroczystym kamieniem

Wanny?

Czy to dla ciebie?



Czy to ty otware za szkieletem lasu

Pótno bez koca
Z krwi i soca?

Czy ty budowa przejrzyste,

Nieskoczenie wysokie

elazne szkielety,

Podzieli na kwadraty

Macie naoy
Liljowe, fioletowe,

I w gorejce wiece
Ustroi na morzu bez horyzontów.

Na falach jak Himalaje,

Aby si chwiay.

Jedynie dla twojej chway?

Czy dla ciebie zostaa stworzona

Moja tysiczna ona,
Która miedziane obrcze
Na smuke wkada ciao

I czerwon gaz swojej sukni

Rozwóczy od szczytu na szczyt?

Suchaj, dzwonkami pozbyrcza, —
Cyt, cyt !

Na turniach zielonkawych.

Skd óty opada leb.

Czy twoje aparaty

Siej fijoków chleb?
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1 na moliwe strony.

Na wszystkie Morskie Oka

Twoja rka wysoka

Pasma fioletowych reflektorów le —

•

To twoja rka — czy nie? —

Czy twoje prawodawstwo

Na ksidze wielkiej, jak firmament,

Z szelestem wielkim zawaro

Mój Ostatni Testament?

Czy to ty jeste tak wielki,

.e czynisz mnie jako warjata.

e ze mnie jak z potpieca

Czerwony obok ulata?

Czy ty mnie nawiedzi. Szalony,

e kocham na wieki nicocie,

Czy ty mnie, by w Bezdnie upuci.

Podj na Wysokocie?

Czy to ty dla mnie nawiedzi

Domy w zgmatwane wieczory?

Czy po to gruzy postawi

Na miejsce sodkiej Gomory,

Aby biaemi zbami
Zgrzytn przez czerwie róy
Ku mojej szalonej gowie

Na brzegu zielonej kruy?
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Któ ci to wszystko powie.

Któ ci w^ci bardziej odkrywa?

Kto bardziej ci poda.
Kto bardziej ci zdobywa?

Nie czyhaj, leopardzie.

Nie czyhaj za grzbietem Tatrów.

Ja sam jest Oblubieniec,

Ja sam jest Burzyciel Teatrów.

Dosy dramatów i plsów.

Nadchodz czasy onicy
Przelkli uciekn aktorzy.

Panowie, kler, ulicznicy,

I jeszcze si na zakrcie

Z za domu szarego obróc.

Szybko zatrac swe cienie

W czarniawym rowie ulicy.

Jeszcze pogrozi w^argami.

Jaka zmczona kokota.

Jeszcze si gdzie hen zahaczy

Na wiolonczeli struna zota.

1 zamr, zwidn kastaniety.

Echo zaniknie kroków,

Sami si tu zostaniemy

Na ou, jak warkocz komety,

Z samych biaych oboków
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z góry wietlistych od soca,

W zarumienionym patosie.

Zostaniemy — ja i ty,

Dionizosie!

W zielonej, lepicej jasnoci,

Porubstwie gorcem,

I w barwie rozkosznej skóry

Od dou nieskoczenia a do góry

Bez kocal
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USTA FANATYKÓW





1. SAMOTNO
(Trzecia w nocy. — Cisza. — Dudni zdaleka towarowy

tramwaj).

O tej dziwnej godzinie wszystko si wydua.
Niby zwiewne lodowe, nieskoczone wókna.

Osaba sino nocy nieskoczenie nuy
I skrywa wszelkie ycie zasonami sukna.

Daj mi za blady turban twe chodne ramiona.

Ty, Samotnoci. Dobrze? Cisza jest i spokój.

Nie ogldaj si. Nie drzyj. Tak, to jest mój pokój.

Ty jeste ma kochanka. Dawna, cho zmieniona.

Pamitasz ten poranek, gdymy si rozstali?

Na wsi, o trzeciej w nocy. O kogucim wicie.

Cigny si przez pola chodne, srebrne nici.

Jedziemy konno — ty przed nami w dali.

Ile w tobie egnaem dalekich wizade.
Ile rosy opado wów^czas z srebrnej trawy.

Ile nocy rozpacznych w zwojach biaych przecierade

I twój profil daleki zawsze, lecz askawy.

Samotnoci, jak inna dzi jeste. Pknita,

Jak krysztaowa szyba z ostr alu rys.

Pochyl si znów nad stawu mej przeszoci mis,

O której ju nikt nie pamita.
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Jak czftsra krysztaowa w chwili dopenienia

Dwigana ku mym ustom rk akolitki

Skde dzisiaj zadumy pena i ciszenia

Przychodzisz, poamane niosc w rku witki?

Ach, wii^m, co ci jak zorzy ró przecio.

Wiem, skd rozdarta seledynów chusta,

Co ci w surowy wzór jak skrzep krew spio:

To zwarte w tward linj tamte fanatyczne usta.
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II. UCIECZKA

iL^egnajcie wieszcze i satrapy —
Las na nas czeka...

(Las ma puszyste apy)

Las nas ogarnie od morza wiejcy,

Pójdziemy sobie, hen z karabinkami.

Jak onierzyki po strzyonej ce.
A wy tam reszta: módlcie si za nami.

Owoc naszego rozstania

Nie bdzie bardzo cierpki.

Kobiety pene kochania

Przebierzemy sobie za giermki.

Pójdfj za nami z glami,
Brzkn na wszystkie strony.

Zapomnimy stepowemi wyrazami.

Ze s wyrazy niedokoczone.

Staniemy gdzie o zmroku, rozsiocamy konie.

Wykpiemy si w zawiej rzeczce.

Na dobranoc podamy sobie donie
— Wielcy w ucieczce.

Buta po bujnym poeni nas stepie:

Idziemy wszak szuka Wielkoci,

Bracie? Któ konia klepie!

Ostro go! Bez czuoci!
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Otwarta ksiga wiata nie warta zachodu.

Morza gb m<;tne tylko zawiera tajniki,

Daj pokój smutkom. Ostawmy alniki

Lnice nad wodl

Wodziy dawnych wieszczków bezHki

Liczce gwiazdy wdrowne nomady,

Wznieli poetom ceglane pomniki

Na ótych piaskach Szumiro-Akkady.

Mchem te pomniki porosy i echem...

Gdzie nam postawi nowe?

Moe, gdzie padniesz z ostatnim oddechem.

Gdzie ko twój zgubi podkow?

Z kopyt!! Z kopyta!!

Podkowa niech zgrzyta

pomnik starych czasów.

Niech stepy i wzgórza

Przelotno wynurza —
Niech szemrz objcia pralasów.

Niech zawój twój zmity

Odrzuc w ttenty.

Co gubi za sob po drodze

1 znowu przeklty

Wielkoci cie wspity

Zamroczy przed nami w poodze.
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Ja wiem! Ja jedno sowo znaml

(To nic. To ko tylko si potkn.)

Ja jedno mam
Na morze okno:

Wyjcie na od do nieba.

Miedziane trb podniebnych zwoje

Ponad ostatnie czarne kruki

— Jedyne wielkie sowo moje:

„Kochaniel"

(Tu rumak stanie).

Sowo upado jak ko spieniony,

Krwi rzygam z gby czarny chlust.

Ostatni wyraz przekrelony

Deseniem fanatycznych ust.
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INTERMEZZO

Rrozmowa: „Kochanie rzecz wartociowa" — „Ach,

wierz, zupenie wierz!

Ale wród ró purpurowych róowo-zociste wiee.

Lub fioletowa papuga, która po wosku mówi
Chowana i opuszczona w zocistej farmie w Peruwji?

Na biaych zaspach niegu liljowe jedwabne wstki,
Albo wród czarnych póek, w stare wtulona ksiki

Dziecicia zota gowa?"

„wietne — ach, wietne SoLCal"
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III. KTÓRZY NADCHODZ

Opróbuj kiedy n3 w osn zrana,

Kiedy pierwszy raz okna otworz,

Gra bez koca sobie Szumana,

A na dworze z'oto, wilgotnie i hoo.

Prawdal Ale ty niemuzykalna,

Nie syszysz jak brzóz fontanny

Cign w korowód grzebalny,

Z zieleni nieba spltany.

Sodkich nie dajesz mi ramion,

Abym je liza jak warjat...

Ach, gdzie si znowu podziaa

Moja najgbsza arja>

Wród fioletów i szaroci

Tonie okrtów czarny kadub.

Maszty i agle nieszczeroci.

Na które twoje soce pado.

Odjedasz na swym pjanym statku.

Pocauj ode mnie Rimbauda;

Ja tutaj nie mam niedostatku,

Ale mi czego szkoda...

Ze wszystkich stron na mnie patrz

Desenie szyderczych ust,
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Jakbym ju dzi wybiera place

Na mój miedziany biust...

Mnie dajcie biao-zoty, cichy

Domek poncy, jarzbinny,

1 niechaj ywot mój dziecinny

Nanie si na oktostychy.

Niech caa ma subtelno
Rozplecie si jak trawa,

Która dla rannych onierzy
Bywa taka askawa.

Niech twarde wasze piersi

Uo si w mikk linjc,

Kiedy przed moim domem
Zakwitn georginje.

Na zapakanych grzdach

Roztwieram ust swych patki,

Na sodkie pocaunki.

Jakby dla mojej matki.

Poócie i wasze usta.

Zmieszajcie je z róami.
Niech je caowa mog
Upragnionemi wargami.

Po co wy mnie pytacie

O dziwne zawie kwestje?
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Nie lepieje w lenej roztoczy

Oswaja poczciwe bestje?

Chowam chleb, sprztam jahka.

Na có mi krwawa dalmatyka —
Umieram z dzy: niema ju kobiety,

S tylko usta fanatyka.

Zwijajcie wasze czarne agle

I nie przychodcie wicej do mnie —
Skryj si w zbou zwidem nagle

I kady o mnie ju zapomni.

Sam ju zamieszkam w biaym domku,

W jakiem maem miasteczku,

Bd rozdawa co niedziela

Ubogim dzieciom po ciasteczku.

Wtul si w jedwab poezji.

Zamkn si w szklanym kielichu

1 kadej wiosny rankami

Zagram Szumana pocichu.

Wszystko bdzie miechem i czystoci.

Soce bdzie jak soce: — dobrodziej.

I z ca m subtelnoci

Kopnie mnie cham, który nadchodzi.
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MELANCHOLJ A





oto s moje wspominania:

Sysz, wrótnia agodnie skrzypic si odsania,

Tczy uki okrge w oddali na wzgórzach.

Jak mosty, cae w biaych i bkitnych róach, —
A na nich rzd chopaczków zasmuconych siedzi.

Oblicza w doni smagej, stopa w blask si nurza.

Lub milczc zagajniki ciche, pene smutku.

Po deszczu w mgle a po pas stoj i czekaj,

A bose stopy w ros cichutko stpaj.

Albo znów na spalonym stepie w malutkim ogródku

Na morelowem drzewie rw zdziczae frukty —
Albo na oranowem, paajcem niebie

Buduj wielkie sine akwedukty:

Dla Ciebie.

Ach, manele, morele, zociste trzsienia.

Piercienie i daktyle, owoce, klejnoty.

Ile, widz, na niebie gore was — w zieleni

Zachodów, mórz i jezior. Wy moje tsknoty...

Chodz tam i zpowrotem dziecinnym ogrodem.

Myl sobie: malutkie, malutkie mam myli.

Do mnie moi umarli, niekochani przyszli

I sinych mnie czstuj cieni drzewnych chodem.
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Zaczaj si w leszczynie na drewnianej awie,

Gdzie w owo dawne lato sonecznie si zdao.

Ze nie pojm ju wicej nic, a tylko ciao

Pochyl nad przepywem zotych plam ciekawie.

Zaczaj si: na ciece, na zotej podcieli

Pójd moje panienki — dziewczynice moje:

Pieni Leny koronka wiotka jak powoje

Skowronka nad zagajem modym oniemieli.

Zoka kar uploty spuci warkoczami.

Czerwon ró przypnie do stanika sukni.

Ze strachu, e j babcia, surowa ofuknie.

Zepnie rozcicie w dole srebrnemi szpilkami.

Parku nadstawowego zociste ulice

Zastygy w poudniowem, gorcem zdumieniu —
Inna Zoka w czerwonej a greckiej tunice

Usidzie pod topol w zadumy ciszeniu.

Niebo jest jak róaniec z oboków i soca.
Który rosi modlitwy na ziemskie kobierce.

Kochanie? Panno Jadziu? Jestem bardzo blady.

Tak. Raz tylko, nad Dnieprem zmiko moje serce.

Leszczyny, wy leszczyny, sady, moje sady,

Powrót wicej mi zici, ni day przyjazdy.

Soce nowe i nowe wiec mi ju gwiazdy.

O sody, moje sady, leszczyny, dziewczyny.
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Niczego ju nie czekam od was, dobrzy ludzie.

Kocham was, jak kochaem. Lecz wiem, ecie inni,

I ciebie, e ju nigdy nie odnajd, cudzie

Melancholijnej myli, emy tak niewinni.

Czas napó si odwróci i napó zapomni.

may pokoiku! Có z twoj radoci?
Stao si ju maestwem, co byo mioci.
Bylimy zbyt naiwni i nazbyt ju skromni.

1 nic to, e w ogrodzie obok naszej ciey
Zamordowany Niemiec bez mogiy ley...

Wiem, e ju skarbom koniec, i jestem tak prosty,

Jak na lenych porbach najzwyklejsze osty.

Otwórzcie si za wrótni cytrynowe zorze —
Moe sobie jak zechc tak cudno ziszcz —
Kraj modoci: u wzgórza wielki staw poo,
A na górze myn stary, ceglany: Stawiszcze.
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Znów si otworz doliny

Pene rozkoysanych bzów

I znowu zapachn cytryny

I zorze ogarn nas znów.

LILJOW A DOLINA





czy kocha ci kto tak, jak ja?

Na wiosn w modem ycie,

W kwietniowych biaych grzdach

Dostrzegam twoje ukrycie:

Imi twe czytam wszdy.

W triumfie lata, w modym lesie,

W przewietlonych polanach.

Gdzie pasterz zote wiewiórki niesie

Przed twarde twe kolana.

W mtach liljowych oparzelisk.

Poród ciernisk i szaroci,

Jak plama pomaraczowa —
Ognisty krzak twej nagoci.

Wród olepienia mierci.

Wród podania chodu,

W zielonych namiotach wschodu

Twe piersi — grona lodul

Napróno mego ywota
Targam dziwne koleje.

Nigdy ci nie ogarn,

Cho zorza za zorz dnieje
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V_^zy kocha ci kto tak, jak ja?

Jelenie, aarny, kwiaty

Przyszy w orszaku nad wod.
Kdy pod cieniem figi

Rozhowor z tob wiod.

Najukochasze ptaki —
Jak oczy twe — po wodzie

lizgaj si barwiscie

O wieczorowym chodzie.

W zielone pochylenia

Gazie nawodnych drzew

Bior pene zdziwienia

Ciaa twojego piew.

aknce zimorodki

Muskaj blado skóry —
Le u twojej stopy,

Jak city kwiat niektóry.

Nachylasz si nademn
Promienn ask rki.

Zote na niebie chmury

Skadaj ci za mnie dziki...
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Umiechy barwy ciaa

I ciao cae w umiechu
Odbija si w mych sowach.
Jak wtór muzyczny w echu.
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V^zy kocha ci kto tak, jak ja>

Jak bardzo jestem cichy

W pogodne zmierrchy sine

1 jakim jest cierpliwy:

Czekam na odwiedziny.

Czekam, drc z chodu nocy.

Owinity w mikkie przecierada, —
Gdy zabrzmi twój krok w ciemnoci.

Która jak popió osiada.

O gdzie s twoje donie,

Gdzie dotyk ich i powab.

Aby po mojej skórze

lizny si jak owad?

Wskrzeszony, rozwinity

Z biaych umarych chust,

Ciao twe muskam lekko

Twardoci spiekych ust.

Jak ogromna bole.

Jak wonny narkotyk,

Upaja mnie i rani

Do biódr twych lekki dotyk.

O, nachyl si o rosie

W ciemnoci nad mem oem
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I sowem swem. Lotosie,

Powiedz, gdzie mier pooym?

Gdzie twoje twarde ciao

Po mierci bdzie gnio.

Aby t rozkosz mierci

Serce do dna wypio?

Nachylaj si nademn
W ciszy dzwonicych cisz,

Gdy na zielonych mgliskach

Wzbija si szaro wzwy.

Krwawice pochylenie

Twych rzs nad moj gow.
Owionie mnie zocicie

Mg acetylenow.
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Czy ky kocha ci kto tak, jak ja?

Gdy gwiezdne aparaty

Mdlej w atasie rozkoszy,

I kiedy hafty i kwiaty

Miosna czarno poszy.

Na mojej zimnej piersi

Twych warg owoce zó!
1 wbij mi, okr dwa razy

W szyi trójktny nó.

Cheptaniem wasnej krwi

Nie bardziej si upoj.

Ni sodkim dreszczem rk«

Co ycie wezm moje.

Twe palce w gardo mi wtocz:

Niech smak ich mnie zadawi.

W ostatniej poczuj chwili:

Kwiatów puch krwi si zazawi.

1 niech zociste rce.

Które s dla mnie wszystko,

Powoli wtoczy me ttno

W pomienne mierci kolisko.
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UTSKNIONY POCIG





y^zasami go ujrzycie gdzie na horyzoncie.

Jak peznie cichy, siny, midzy wierzb szeregi,

W jakim stepowym albo falujcym kcie

Ziemi naszej, tsknot penej a po brzegi.

Czasami zadziw^iony w^jeda w swej podróy

Jakim sinym wieczorem, o cichej godzinie.

Midzy dwa way kwiatów o kolorach róy
I w tym kwietnym peronie a do pasa ginie.

I dugo w ogrodowym zmierzchu marzc stoi.

Sucha, jak nocne kwiaty miesic bodzie rogiem.

A czasem pszczó zocisto rankiem si wyroi

1 widzi, jak milczco rachuje swe drogi.

Czasem zdarzy si taki zachód rozpalony,

Kiedy nieba poowa krana jest, pó óta,

Z jkiem szarych buforów pocig utskniony

Wjeda midzy latarnie, semafory, kóka.

Co si alej czarn jak drzewa gromadz,

I z zardzewiaym jkiem wózki wgla wznosz,

I wznoszc czarne rce jak szkielety radz,

I o przedrann cisz modlitewnie prosz.

A czasem rozpd wziwszy najwikszy w poudnie

Midzy dwie biae rce olbrzymicy wjeda.
Aby w jej rudych wosów pogmatwanej studni

Spocz, gdzie sodki marmur z winem si zagnieda.
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Lecz prón go namow pieszcz ciche rampy

1 w nocy lub nad ranem drobn chodz ros,

Napróno go atasem otulaj lampy,

A ranki opltuj zorz przetowos,

— Zapala bdny pocig nanowo latarnie

I czerwonoci parzy k fioletow,

I cichym gosem rampie, co si szaro garnie,

Niby umara fala, takie szepce sowo:

„Cichaj, kwiatów przystani. Odjedam bez szmeru.

Jakby wszystko si we mnie stao próni gumy.

Wylej mi moj drog z objcia szpaleru,

I nie echtaj mej dziwnej acuchowej dumy.

Jedna jest dla mnie przysta. Wzniesiona nad ziemia.

Jak wielkie tabernakulum, kolumnada wiata,

Na której zota chmura spoczywa i drzemie,

A nad chmur On, jasny jak tcza, polata.

Nie wstrzymaj mi inni, cho peni s ciszy.

— On mnie wabi ku sobie. Nie bd ju próny.

Wród lazurowych lasów, których nikt nie syszy,

Wejdzie we mnie ostatni, jedyny Podróny".
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JESIE W WARSZAWIE





w alejach biae obserwujc pieski.

Ogldam spadajce chrupliwe kasztany,

Któremi si zachwyca gdzie tam Miaszewaki.

Gdyby park na bkitno by pomalowany!

Ultramaryny dreszcze na szarym asfalcie!

Szaro si podesaa pod stopy ulica.

my zotych lici, tylko si nie spalcie:

Stolica!

Mgliste aleje i mikkie futerka.

Niskie oboki, smak wgierki chodnej.

Chodniki: dziwna dymów, serc rozterka.

O jaki jestem godny!

Pomidzy ju nadpsute zabkana dalje

Rzymianka-warszawianka, jak z chaty Ewandra,

Syna onierza wita, przeginajc talj

Na posiniaym placu szaro-aleksandra.

Za chwil znowu jesie i NowySwiat w mgach.

Wska, wska, tasiemna ulica.

Kameralne koncerta grywa bdzie Bach.

Stolica — ha, stolica.

Gdzie tu zasadzi wszystkie swoje kwiaty

Midzy Ziemiask, Krucz a belferk.

Zaczarowane uciekajc lato

Zaklo w przedmiot marze przelotn kasjerk.
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Cóem Ci, o Warszawo, ty Wiedeski dworcze,

Uczyni szarobury, e wskaza godzin.

Gdy wszystkie moje myli bujne i dozorcze

Spyny i samotn odkryy gbin.

„Maj" si mój gdzie w Kijowie midzy oktostychy

Poncy wyda — zasi mieszy w Pikadorze.

Nowogrodzkiej ulicy rów sinawo-cichy

Czasami tylko w gbi daje óte zorze.

Rozstpcie si o domy, rozjedcie tramwaje,

Przez trzeciomostu wiadukt przejrzysty i miodny.

Zejd mi z oczu widoku siwy i agodny.

Dcemu przez dziwnie pojmowane kraje

Có wy mi poradzicie na pomnikach wieszcze?

O dziewczynki, marzce o srebrze epolet!

Za mn wrota, przedemn nieskoczone wrota

Otworz si na bkit, na sino. na fioletll...

Niech si raz przecie miga z pajczyn odmota,

Niech palmy zotowonne, niech obudzi strusie.

Róowy agiel wznieci na morza obrusie.

Precz mi wszystko, co mstwo tamuje i gnbi

Precz przyjani: ja w krwi chc przepacist gb
Izochimenów zamkn tczowe widokil

morza, morza, morza zib —
1 czarna piano gorcej posokil
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BIELA N

Y





D.'zie cay czytam fuluryzje

1 gupio gram Rachmaninowa.

Zeszej jesieni zgarniam wizje

1 cigle wiem, co rok ten schowa.

Dlaczegó znowu lk nieznany

Do mych pokojów si przemyca?

Pójdziemy znowu na Bielany

Do grobu Staszyca?

Znów z smutnem dzieckiem z ochronki,

Za starym murem w soca zocie,

Pomówisz — darmo sów koronki

1 darmo lejc miód dobroci?

Pomyl znów o twojem ciele.

Pomodl si o twój sakrament?

Czy w biaym zapacze kociele

Odlatujcych ptaków lament?

Sam, sam tam dzisiaj pójd. Tak daleko —
Zobacz w nocy ten koció i las,

Skryj si w szare urwisko nad rzek
O tobie mylc w ten jesienny czas!

O dawna, cicha ciszo wrzeniowych wieczorów,

Jakom ci widzia z okien moich szyb,
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Podzwonne zmierzchy zocistych noborów

1 w wodzie pierzchy zadumanych ryb,

Bkania w bkit miejskiego zauka.

Zanim ty przysza, piekca nnuko,

O dogaresso, o ksieni jedyna.

Tak gorejca, jak wita Katarzyna.

pstra kochanko! — budzisz wcieky gniew.

Daje, no daje ten kubek jesieni.

Co la si wod a szumia jak krew.

Niechaj si mieni — — —

Odejmij twoim rkom smak gorzkiego miodu

1 ustonr twym odejmij ich misisty smak,

I zakryj twoich piersi mroone jagody

W ukraiskiej koszuli haftowany szlak.

I mów mi kadym ruchem, okiem, rk, uaty.

e ciao, które teraz jeszcze czasem pieszcz.

Zna inne, obce, cudze i nie moje dreszcze,

e wiadome dobroci innej i innej rozpusty.

Na moje oczy wó kaptur sokoli,

Na moje usta gipsu piecz — biel.

Ciao zbkane nozbyt mnie ju boli.

Na trotuarze oe dla mnie ciel.

A me szalone serce obejmij doniami.

Niechaj posoka nie spywa na bruk.
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Poczujesz swemi biaemi palcami,

Jak w rce ywy puls bdzie si tuk.

Rozetniesz wze zapltany,

Dasz mi ten dawny wze rk.

Ju nie pójdziemy na Bielany

Na wod spojrze z niskich k.
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PODRÓ PO WARSZAWIE





Jr ocieaznie wystrojony, miejc si askawie,

W zoconym przez promienie szarym cylinderku,

Urzdzam sobie, zamiast zwykego spacerku.

Jak w starym wodewilu — „podró po Warszawie".

Na rogu Marszakowskiej, czy Dugiej ulicy.

Zgubiem lorynetk w zbytecznym popiechu.

Znalazem zato umiech, gdzie z wielk uciech

Odszukali sw rado mali ulicznicy.

Gdy na placu Zamkowym kolumna Zygmunta

Miecz swój wzniosa wspaniale: wiedziaem, e czeka

Przyczajony za rogiem. Ze miasta powieka

Zakrywa oko sodsze nad warszawskie grunta.

Szukajc w defiladzie przez cae Krakowskie,

Bkit dziew podziwiaem modnie ustrojonych.

Co krok witaem znowu kogo ze znajomych,

Czekajc na spotkanie, co miao by boskie.

Zajrzaem, czy go niema w kawiarni wród goci;

Spotkaem si z pytaniem sprzedajcych kwiaty.

Gdy znale go nie mogem wród maków rabaty.

A uniós mój cylinder wiatr niecierpliwoci.

Ujrzaem, jak rozwiewa fraka mego poy.

Gdy szary bruk deszcz w mafe ponaznacza plamki.

W karecie gdzie zamkniona na zociste klamki

Migna mi moliwo: wic byem wesoy.
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Odurzony szukania upragnion woni,

Nie wiedziaem czy fiolet go zdradzi, czy ziele,

I pdziem szukajc, jak zmczony jele.

Za którym goni charty i dzwonkami dzwoni.

Niespodzianym obrotem zaartej mioci
Ukazaa si czarna i ogromna przepa!

Jake przed tym olbrzymem na kolana nie pa
I nie baga, by wyrwa mnie od samotnoci?

Niewarty gniewu smutek jest zbyteczn szat,

Wszystkie zrzuci potrafi i pozosta nagi.

Trbic w zote puklerze modzieczej odwagi.

Stan wpoprzek Alei: wszake sta mi na to.

Zapasy z szarym tumem mde jak misz surowy:

Odejdcie wy z lancami i wy z laseczkami.

Niemasz kogo szukamy tu pomidzy wami:

Dionizos z poród tumu nie wychyli gowy...

Odwróc si. Aposto Piotr tak nie zapacze,

Zejd na schody, wiodce nad wod.
Myl wac coraz cisz z kadym sinym schodem.

Na moje pode dumy chcc splun tuacze.

Wówczas to — ju si kradnc popod czarne mury,

Drc ostatnim wysikiem i ciskajc zby.

Wtul si w cian na rogu wilgotne wyrby.

Stapiajc si z wilgoci tonem szarej skóry.
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Wtedy On, tak szukany, wychyli gdzie z gbi
Gow sw w ideaach dawnych rysowan,

I wród miostek Mio ukae nieznan —
Dziesi palców na spuszcz jak dziesi jastrzbi.

Udusz go i wolno wywierc mu lepia.

Co przez lat tyle w kadej migay karecie,

1 koci pogruchoc najbielsze na wiecie,

I wargi me zeschnite wita krew pozlepia.

Jak wydra si upoj t krwi, nagie ciao

Pokryje ona usk twardsz nad pancerze.

I znowu sam odejd na dalek wie.
Mylc, e nic nic zaszo, lub dobrze si stao.
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SOTA





1 oczekaj, poczekaj, jak to brzmi?

Szare kolumny, wietrzny brzk,

Smiewa ogrody siny deszcz.

Brzk...

Spywaj ros drzewne brwi.

Poczekaj, poczekaj, jak to brzmi?

To szare smugi ddu
Graj „Jardins sous la pluie".

(Claude Debussy:

Sotne Ogrody. — —

)

Jaka niejasno w tern tkwi.

Poczekaj, poczekaj-..

Jak to brzmi?...

Ogrody

Sous la pluie,

Claude

Debussy?

Quasi canzona.

Jeszcze mi si nie marzy Debussy,

Gdy w monotonj tego szmeru

Byem wsuchany tak

Jak modociany ak.

Czy to ta pie?
Nie, to nie ta.
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Smugi, ukochanie wieczne.

Siekane,

Pjane monotonj,

Melodj, co w kropelkach tkwi.

Najsodsz byycie harnionj.

„Wielki mioci smak jest w cikii

ddyste dni."

Gdzie wród targanych georginji,

W jesienny chód,

Kaue drce u wrót...

— Wy ddyste, dawne ddj'ste dni.

Jak ja was chc!

Grace

Bkania:

Oto al, jak czarna magja, dojrzae owoce

Upuszcza na aksamitne ta.

Na traw.

Czy to ta pie?
Nie, to nie ta.

Poco piu cantando

O moje sotne dni dalekiej drogil

Pomidzy mokre wory owsa,

Chowaa mi si ta najpochsza,

W starym domu, gdzie straszy.

Taki to ju zawsze by rozhowor naszy,

Bez treci, niby jak deszcz szeleci...
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w ddyst noc tulia mi pieszczot

Ta moja pierwsza.

Zdao mi si, e to pynne zoto,

Kapie szmerem i utula mg
Wszystkie przedmioty,

Które s:

Zagajniki, stawy, kanay, kolumny,

Bocieniec dumny, lipy, nawet rumianki.

Wszystkie promienne powiaty.

Nawet oczy mojej kochanki;

(Pokazay mi one biel papierow,

martwot.

Moe... to i owo.

Pustot).
Piii lento.

Wszystkie wdrówki, piechotne spacery,

Gdzie si to wszystko mg zawloko,

Wszystko to ju artylerzysty dzi albo sapery.

Moe mi teraz serca nic nie bdzie gnioto?

Rallenando.

Taka chwila teraz równowagi.

Wszystko znalezione, ustawione,

Tylko te drzewa we mgle soty.

Ten umiech zoty.

Ten Debuasy?...

Poczekaj, poczekaj, jak to brzmi?

Ogrody „Sous la pluie".
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Tempo primo.

Nie pamitam nigdy sotnych dni

Za czasów mojego dziecistwa.

Tylko te soty,

Sodkie, zote,

Soty

Mojej modzieczej krwi!

„Senny nalewa kozak gorcy pyn her-

baty".

Mówiem tak

W „L amour Co8aque":

(Niewydanel)

Jakie to wszystko pogmatwane.

Myl taka niespokojna,

I to nie tylko wojna,

Cho i ona.

Czy to ta piosnka, czy zgubiona?

Jechalimy...

(I tutaj znowu.

Có ja poradz.

Do pani powrót.

Panno Jadziu).

Jechalimy tak do lasu.

Jak konie niosy lekko,

Jak wszystko byo daleko,

Tylko by blisko las
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I konie

I czas sotny.

Dlaczego wszystko niespenione.

Niewyczerpane nic?

Tylko ten wiatr i sotny dzie,

Widz
Wieczny.

Kocham, jak wszystko, kocham was,

dni deszczowe,

Jaka dobro w was,

Przytulenia bezkolorowe,

Przegicia, ciepo hojna,

Jednostajnos spokojna...

Patrz:

Znalezione, zmierzone, zliczone.

Wszystko,

Nieznone smutnoci siedlisko.

Mojej mioci koysko.

Jakie dalekie twe dzieje, TEATRZEll
1 nigdy twoje imi, Ru! Najrzadsze,

Na moich drogach. — Ucieka jak zajc.

(Tu ritardando:

To znaczy zwalniajc).

Nie odchod, nie odchod mi.

Poczekaj, nie zatrzaskuj drzwi —
Tak — to ju wszystko.
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To tak mniej wicej brzmi: Ogrodów Icolisko.

Kaue deszczowej wody...

Jardins sous la pluie...

Claude?

Debussy? —
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MACIERZ YST IV O





Wiiedziaetn, e sam tylko trwog macierzy8tv;a

Poznam, e ze mnie narodzi si syn,

Jeszcze kiedy na obrus kado zoty klin

niene soce imienin mojego dziecistwa.

Na chersoskich pustyniach w rosyjskim bulwarze,

Nurzajc brzydkie stopy w rozpalony piach,

Czuem, jak mnie przejmuje kobiecoci strach,

I draem jak struna w cytarze.

Chodziem po ulicy, jak i inny gmin.

Dojrzewaem powoli, jak i inni chopcy;

Gdy spotykaem kogo, co mi nie by obcy,

Z dreniem powiek p5'taem: czy to ty, mój syn?

I powiedzia mi miesic, i jele, i wiat.

Ze trzeba pocz, nosi, porodzi, by mie.

Ze w mego macierzystwa niecierpliw sie

Nie wpadnie kady, co chc posi, kwiat.

Na ulicach wieczorem kady nowy druh

Zapadnia mi tv/ój obraz ucinieniem rk.

Pocze rosn we mnie, jak mych wsów puch.

Przeczuciem nieskoczonych a rozkosznych mk.

A w pewien dzie wiosenny przyszo Zwiastowanie—

A miaem wtedy co szesnacie lat;

Sam staem na balkonie. Miejski rozkwit sad.

I gwizd lokomotywy rzek: Niechaj si stanie.
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1 otom go rozpocz sokiem ciemnych y,
I przez wiele miesicy i przez wiele lat,

Dogldaem jak tka si we mnie nowy wiat.

1 czuem sodki ciar i upadek si.

Bogosawiem cierpliwe poczcie

1 gromadziem go zwolna jak miód,

Czekajc chwili, gdy wzejdzie, jak cud.

Pyncy na olbrzymim aglowym okrcie.

Mia by biay i mdry, oraz tkliw i cich,

W oczach agodno owinit w lazur,

W sercu wyryty mia mie orli pazur,

A kdziory podobne do lwich.

1 kiedy si narodzi. Nie powstay piany,

Ani spon dnia tego w Efezie chram Diany,

A na miasto nie spada adna klska wraa,

Kiedy z szarego ku mnie wyszed korytarza.

Miaem ci jako dziecko. W brzczcym wagoni<

Na mojej piersi cik gow kad,
I nie bye mi wtedy ni druh, ani brat.

Tylko czuem naprawd ciebie w swojem onie.

Czasami, kiedy jeszcze w mym pokoju spa.

Rozkosz byo dla mnie suchanie oddechu.

Gdy serce twoje dla mnie biJo bez popiechu.

1 tylko dla nas ksiyc nad tweni ókiem stal
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Mogem ci dawniej podnie, na óeczko wzi
1 dowoli caowa twoje biae ciao-

Raz jeszcze bd dziecinny, o bde, o bd!
Niech myl, e to dawniej! 1 nic si nie statol

A dzi przecita dla nas najbliszych dróg cie.

Wiem, e matczyne serce kryje si aob.
Im bardziej syn jej yje i staje si sob,

Zamknity w^ zamku wntrza pod obron wie,

1 z syna obcoludzk staje si zagadk.

O matko, moja matko! pierwsza moja skryto.

Pierwsze moje spojrzenie na piersi obfito:

Wiem ju jak to bolao! Ja sam jestem matkl

Dzi ja siwa! Ja wyj! Ja suka! Ja pies!

Ja drapi pazurami pod twem oknem bruk!

Ty mnie, jak stró sw matk, pici w mord
tuk!

Bodajbym ci nie rodzii! A bodajby sczez!

Szczekam dzi, okrwawiona megera i za!

Pod karczm owietlon twoja matka chodzi.

Ludzie wiedz i mówi, e si tak nie godzi.

A karczma, a muzyka, a dziewczyna gra.

Jak straszna twoja lito i straszna pogarda!

Ja matka, a ty syn!

O gdzie imieninowych stoów jasny klin?

Daj brzytw dla mego garda!
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WITE ZASONY





N.la moim tronie z pokory i zota.

Pod aksamitu czarnym firmamentem

Czekam, a zwyka nadejdzie pieszczota

Na niebie bladem, jak sakramenty.

Przede mn pierwsza zasona, jak burze

Jeszcze czajce si, a ju drgajce,

Jak migdaowa ciecz,

Kiedy w ni rami zanurz;

Jak jedwab

Gorca,

Piaskowa w czerwone róe.

Spada mi na rce biae

Ciarem, jako agle mokre,

Nastpn mi odkrywajc

Jak ót ochr.

Ta jest jak mga wiosenna

Z brylantov/emi gwiazdami.

Jak pod kawowym kremem,

pi w niej twarde gruszki gronami

Dziewiczych piersi

I wiec
W tumanie.

I ta mi spada na donie.

Jak lepka i sodka bezsia.
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(O pocó, sodka zasono.

Bdziesz me palce kusia?

Nie trzeba ci, nie trzeba —
Sam dojd do swego nieba...)

Nastpna zielona jak pioun.

Zanurzam rce, jak w chwast;

Za ni drga zota muzyka

Wesoych letnich miast.

Nie trzeba mi radoci,

Szelestu letnich lici.

Wszystko si w tamtem ici,

W upadku twym, zasono

Na moje ciemne ono.

Zasony smakowite.

Niby niebiaskie harfy.

Gazy bkitne, zwite

Z purpur w jdrne szarfy.

Gszcze przeczyste, mulinne.

Zwijacie si tak nagle.

Lecicie mi przez rce.

Jakby w udanej mce
Aktorki w chwili konania.
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Siostry moje aktorki.

Jak ja szukajce,

By zakl zdobyte wzorki
W ruchy mdlejce
Szat w kwiaty.

Czarne wy aksamity,

Co teraz nagem pitrem
Skrywacie mi zenity

wietlanym atramentem.

Jestecie w dotykaniu.

Jak biaej ony donie.

Jako arabskie konie.

Jak futra niedwiedzicy.

Poranek bladolicy

Z poza was si wynurza,

Jak ta zocista róa
Na czarnym sarkofagu

U Lilienkrona,

1 zaraz przeraona
Kona
W purpurze.

A ta ju si tak gci,
Tak chmurzy si i ponie,
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Tak marszczy si*; jak falo.

Gdy oddech jii owionie.

Tak wije ei jak pomie,
Tak tryska jak siklawa,

Siklawa pomienisla —
A za ni skaa krwawa.

Ta ju ostatnia prawie

Zasona — inna, siódma.

Co rk m askawie

Omyje, ni to pióro

Pawie.

agodna jak perfuma.

Zocista niby tarcze,

Sodsza ni sodka duma.

Ni cisza pojarmarczna.

Roztacza si jak gaza

Z purpury krwi i soca,
1 wiem, gdy nurzam rijrc

W jej wntrzu jak w wodospad,

e to ostatnia wola

Opada jako uska.

I palce ton w fali,

W purpurze, jako w puchu,

1 stop tw spotkaj

W tym wzlatujcym ruchu.
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1 na mych palców kocach
Poczuj smak maliny

1 zarys twojej nogi,

Zarys jedyny!

Maliny te roztaj

W biaej jak lód mietanie.

Ogarnie mnie aksamit.

Aksamit twoich stóp.

Aksamit mnie zadawi.

Udusi, jak futro lisie.

— — Dionisiel Dionisie! Dionisiel —

W jasno bogosawion
Ogromnym padn krzyem,

W noc wiatem poraon,
Wszystko ogarniajcy.

Ramieniem, aglem chyym
Ziemi bogosawicyl
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M o D L f T IV A





V_xzarne przynios misy

Byszczce jak lustra,

Poo na nich na krzy zote szpady,

Ostatkiem krwi serdecznej trysn moje usta.

Daj rady — Panie — daj rady.

Ju mi si wszystko koczy.

Znaszaj si mode lata.

Krwawe misy — ofiary —
Zotem raone szpady:

Wszystek ostatek mej modlitwy.

Daj rady — Panie — daj rady.

Odwró bieg mego ruczaju.

Wymuruj groble i stawida.

Niech si co krok rzeka ycia

Nie rozwidla.

Niema na niebie nowiu.

Misy czarne jak noc.

Powró mi srebrne oczy,

By na mnie patrzay znowu.

Wypluj krwi ostatki,

To ju wszystko, co mam.
Nie mam ojca, Panie, nie mam matki,

A tylko piekc krew.

Boli mi wszystko i mczy,
Dosnuwa si moja ni.

Panie — daj rady — Panie.
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Nigdy nie powiem ni sowa,

Zngrzebic zote talenta.

Zanurz brylant mej gowy
W ponure sakramenta.

Niech nikt o mnie nie pamita.

Niech lin wróg na mnie broczy,

Tylko niech one przypomn
Dalekie, odwrócone, srebrne oczy.

Nie znajd sobie drogi,

Gdy si ofiara nie speni.

Stany po polach ju stogi,

Bogata jesie w peni.

Runo si owcom weni,

Owocom bije godzina.

Ziemia mi dzisiaj obca,

A ziemia - - moja rodzin;

Niegdy mi wzia chopca

A dzi odrzuca ma.
Gdzie jest drona paw.n.
Gdzie tucze si biedne serce?

Daj rady — Pnnie — daj rady.

Zguiatwa si p mój biay,

Skrwawiy mi si usta.

Gdzie dalej pójd.

Gdy mi si ta proba na nice obróci?
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Czarna przedemn jama,

Wygnany w górskie gniazda,

Patrz, czy w czarnym stawie

Zapali si gwiazda.

Srebrna gwiazda oczu —

A tylko kwiaty dziwne

ywice si padlin.

Rozkwitaj nad czarn
ycia rozpadlin.

Ju dalej niema ni kroku,

Ani rewolweru, ani kuli.

Tylko liski stryczek krawatu.

Samimy wszystko popsuli,

Samimy, Jarostawie,

Samimy sobie winni.

Szykuj krwawe misy

Na ofiary, na objaty.

Otaczam miosnem spojrzeniem

Czarnej mszy aparaty

1 w lustrze czarnej krwi

Widz odwrócone

Srebrne oczy i brwi — — —
Panie — daj rady — Panie,

Bo ja sam nie dam rady

Z ciarem ponad siy.
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Ostatnim tryskaj sokiem

Zmczone yy.
Wiem: kady nowy krok —

Krok mogiy.

Daj, aby mody moje

Tamten wzrok

Nawróciy!

Wszystko si plcze w gowie

W zawiy mózg.

! O Boe !

A któ mi bdzie bóg,

Gdy poród moich dróg

Twa moc tych oczu postawi mi nie moe?l!
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CONFITEOR





jl 1 ak niegdy Szuman swojej wdzicznej Klarze

Czujc szmer deszczu i wody szum.

Cichutko nucc swoje „Warum?"

Pieni i kwiaty czerwone sa w darze..."

Ach, pocó?.,. Pocó znowu ten kryg?

Tchu braknie. — — — Krzyk.

Ach, niemasz, niema, niema sów,

Myli bez rk. Myli bez gów.

Nie takie chciaem struny tuc.

Nie w takie chciaem krzycze wrzaski.

Chciaem czem innem ciebie zmóc

1 w spalajce porwa blaski.

Co kiedykolwiek myl moja wytaczy
Pijastwo, gubice statek obkaczy,
Tobie stworzone cisze i ogrody.

Gdzie rajskie chwosty rozpiy Rimbaudy,

Kaskady wieyc i mostów arkady.

Lasy kominów czerniejce smuke.

Przez które ksiyc rozglda si blady.

Oboków gniotc opadnite pukle.

Wszystkie trzewia, cuchnce aktorsk posok,

I wszystkie swego smutku nuce pustynie,

Okropno m samotn, szalono gbok,
Rozpiem: — pytko, kdy pospay si winie.
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Bioto mojej chwiejnoci, cuchnce z rozpaczy,

I zoto mej dobroci rzadkie, jak pogoda,

Soneczno optan, która krwi mnie znaczy,

1 wszystko czem si pry moja smuko moda.

Gdba brzkliwa, zote instrumenty,

Zielone soca, wodotrysków tace.

Komet wybuchy, krwi potuberance,

Gejzery spermy, y gorcych skrty, —

Wszystko, co kiedykolwiek usta moje ary.
Wydarte jednym kawaem z wntrznoci.

Jako przepaci kaów si rozwary.

Pod rozpalonem okiem odwiecznoci.

WnieboY/stpienia, gloryje kocielne.

Konania z dzy, rozkosze miertelne.

Bóle drapice, jak chutne kocice.

Okropne zorze, wstajce co rana,

1 optalna powtarzalno godzin,

1 caa nasza ziemia optana

W czasie tysicznych codziennych porodzin.

O Ahaswery, Tristany, koboldy.

Rapsody skoków i pstre tarabanJy,

Zmczone piersi zgwaconej Izoldy — — —
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jako dla ciebie to wszystko rodziem,

Jako w mczarni

yem!

Stworzywszy nam potne uciechy i mki.
Pragnem swego soca szklan strzaska czasz,

1 jednem wycigniciem perwersyjnej rki

Strzaska, co nasze!

Ponad ulicy zimny rów

Urosy doni moich migi.

Zabrako rkom sinym sów.
Gdy trysy ponad wodorzygi.

1 gwiazd sypny wodospadem,

Kiedy zerwany acuch trzs — —
Nad potarganych ogniw gradem

Jeden miertelny akord wrzas.

Potworne, o potworne yowanie ycia.

Ostatków wyciganie. O klsko zadana.

Tak musia Chrystus czu w momencie gnicia,

Kiedy zarzyna wito boka Pana.

•acuch zgwacony ywota i ducha.

Ogniwa planet lec — zerwane bolidy.

Zapaka Pan Bóg i ju mnie nie sucha.

Zakrywszy rk oczy-wiatcwidy.
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Optane ol)oki z chichotem ucieky,

1 W/.nosi si db nagi, ruszejc mackami.

Nad wszyatkoscie, nad wiaty, nad nieba, nad pieky.

Chryste, Chryste, Chryste, zmiuj si nad nami.

Nie, niel to kam, to zdrada, sysz,

Nie! Nie zerwana ogniw moc, — —
Wnet ukoysz si na wieczn cisz.

Nic si nie stao, tylko przysza noc.

Worek mnie czarny ogarnie i zdusi.

Przytoczy piersi ciar ziemnych grud, — — —
Lecz wiem, komeci przyjd niemogusi,

1 znowu zbudz dla mnie ziemski gród.

Ockn. A ujrz: czarna niebios gleba

Urwane soca i zaskrzepy blask,

I ty krajcy stop poa nieba.

Na twych wowych wosach mój cierniowy kask.

Jak Adam, jak go widzia wcieky Buonaroty,

Jak Mojesz oszalay ze niadym fallosem.

Na tle czerwonych deszczów swe niebiaskie roty

Powiedziesz pomieniejc pramorskim patosem.

Rozoysz na ramionach krzya mocne donie,

Z których niegdy wo kobiet moje usta stary:

Jak dawniej twoje wosy uczuj na onie

I razem osdzimy ywe i umare.
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