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Zamienie przyszoci
Dwie szyny powietrzne prowadz mnie na nieznany

wierzchoek snów. Dlaczego krew a nie piasek w tej

heraldycznej koniczynie? Na lazurowym polu jest moja
nadzieja. Uskrzydlony odlot westchnie. Skoczone, dawne
ycie, i zamknite wspomnienia. Zawsze bd si oddala
pochylony na przód mej ódki. Gwacc przeciwne prdy
wiatrów i wód, nigdy nie przyjd jeszcze raz w tosamo
miejsce, kada minuta bdzie mi nowa. Tu — mieszkacy

nosz swe serca zawieszone na szyjach jak hiszpaskie

medaijony.

S midzy niemi takie, które wiec jak lustra -—
dusze-dziewczyny zbyt ulege, umiejce tylko paka u
waszych kolan!

S midzy niemi, czarniejsze od kaamarza, z przeby
skiem wiata na dnie — to spojrzenie. Uciekajmy przed

duszami tlcemi si i zaczadzonemu

jedna ukazywaa wyzywajco swe pikne serce z dia
mentu rnitego w róe o stu powierzchniach. Moje poda
nie pomnaao si tak cudownie... Byem sto, tysic razy
kochankiem — byem czarodziejskim wadc tysica y.

A. Masson

Tacz po raz ostatni, o ty, który dwigasz na barkach

katedr firmamentu.

 acz, i porusz w caoci nieme konstelacje.

Jakie uczesanie, o oczach pawia, ciemne jak ukrywane
uczucie !

Jaki djadem o oczach pawia, ta noc o czole poety!

Spójrz, oczy które zwierzaj to o czem zawsze milcze

bd usta — wyznania, nadzieje — wolna droga, na

któr si wzbija, okno wizienia przez które si kiedy
ucieknie, — oczy spojrzenia, jestecie jedynem wzrusze

niem i znakiem wszelkiej chway.

Diament, w którym zwielokrotniony obraz mych oczu
owieca noc nowemi gwiazdami; konstelacje, które przepo
wiadaj przyszo; w tern sercu pokrajanem w ró rodzi
cie si o pónocy — i wszystkie te oczy w aureoli, w diade

mie królewskiego pawia, to — ilekro noc zapadnie, lirycz
ne niebo nowego wiata.

Dzwon, który bi na mier wstrzsn gucho górami.
Otwary si bramy i podwójny szereg wiate ukaza mi
drog w miecie.

Ten plac o fontannach ró, dokd kiedy przybyem...

To okno o zamknitych okiennicach, w którem kto

kiedy piewa...

 en kamie spiowany przez wargi, gdzie byszczy
lampa przeszoci... Ko zabkany w górach ry w nocy
z przeraenia; a potem nastaa cisza.

Rce staj si oczyma odcyfrowujcemi stary napis i
tajemnice, które otworz bramy zatrzanite na zawsze.

Nawet gdy mówimy najciszej sowa nasze trzs szy
bami jak trby.

Pusty plac, gdzie ani jedno okno si nie wieci jest wylo
tem dziaa nabitego przestrachem...

Niebo byo bardziej lodowe ni pyty z kamienia, a
moja nadzieja mniej wiecca ni al.

Dzwon zacz na nowo dzwoni i zawali si kawa
muru. Cisza staa si jeszcze bardziej cica i wszystko
oczekiwao.

Przerwao si niebo teraniejszoci.

W niebie - zwierciedle spostrzegem w dole mój obraz
— kwietniowy poranek za dziesi lat — na niebieskiej

terasie na której pobudzaem do latania byszczce kule z
krysztau o ykach z krwi. Podziurawiem niemi po
wierzchni wód, potem zadray me znuone rce. Wtedy
diament rnity w róe ukaza si czerwony jak sardoniks.

Dzwony, caa nasza przeszo zaciemnia przyszo!

Na kadym kroku potrcamy nog wspomnienie, które
si skary!...

Paul DERMEE.


