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PIEŚŃ 21, Ksiąg I 

 

Ty spisz, a ja sam na dworze 

Jeszcze od wieczornej zorze 

Cierpię nocne niepogody; 

Użałuj się mojej szkody! 

 

Słuchaj, jako bije w ściany 

Z gwałtownym dżdżem grad zmieszany, 

Ockni sie, a przemów słowo, 

Nieużyta białagłowo! 

 

Nie na żadną kradzież godzę, 

Chocia tak po nocy chodzę; 

Wziąłbych przedsię, by co dano - 

Łupiestwo czartu porwano. 

 

Nigdziej miejsca mniej hardości 

Nie najdziesz jako w miłości; 

Gładkość wprawdzie sługi daje, 

Ale dzierżą obyczaje. 

 

Słuchasz, czy mój głos nie może 

Dolecieć na twoje łoże? 

Słuchajcie wy, nocne cienie, 

I nieumowne kamienie. 

 

Do Amfijonowej lutnie 

Śpieszyły sie lasy chutnie, 

A niezwyczajne opoki 

Ścisnęły sie w mur szeroki. 

 

Orfeowych stron słuchały 

Srogie jędze i płakały, 

Gdy miłością utrapiony 

I pod ziemią szukał żony. 

 

Jego pieśni żałościwe 

Zjęły bogi nieżyczliwe; 

I miał w ręku, co miłował, 

By był, nędznik, lepiej chował. 

 

Ale nie strzymał umowy, 

Więc przyszedł o smutek nowy; 

Bo źle się obejźrzał - ali 

Czarci panią zaś porwali. 

 



 

Czekać już, nieboże, było. 

Ale gdy co komu miło, 

Trudno wytrwać i czas mały: 

Godzina tam jak rok cały. 

 

A ja długo mam bić w strony? 

Już u mnichów słyszę dzwony. 

Dziwnosmy sie pomieszali: 

Jam nie spał, a ci już wstali. 

 

Dobrą noc, jesli kto słyszy. 

A mój wieniec w tej złej ciszy 

Niechaj wisi do świtania, 

Świadek mego niewyspania.  
 

 

 

S. Grochowiak, Zamieć 

 

Bo teraz popatrz: znowu mamy śniegi 

Szklane trumienki twych powiek pokryte 

Zawiane usta – 

Pajęczyny lodu 

Śpią w twoich nozdrzach jak w maleńkich grotach 

 

Bo teraz poczuj: znowu wieją mrozy 

Żyły twe stygną jak kwiaty na szybie 

Na ciepłym języku usiadł anioł chłodu 

Szronem się pokrył strop podniebienia 

 

Bo teraz posłysz: drwale dzwonią w drzewa 

Sanie po śniegu jak po srebrnym chruście 

Ptak skostniał 

Zapadł 

I uderzył w biegun 

 

A dźwięk tak cienki jakby ktoś zakrzyknął 
 

 

 

 

 

 

 



Justyna Bargielska, Co było złote 

 

Skończywszy z tobą rozmawiać, zobaczyłam, że idę 

w absolutnej ciemności. Jakoś wróciłam, 

ale i tak potem do laptopa przyleciała ćma, 

żebym pamiętała, że nie zawsze tak łatwo wrócę, 

i żebym się serio ogarnęła. Co było złote, 

stało się szare, bo wyobrażałam sobie, że już zawsze 

będę wypływać daleko w morze i wracać 

jak rodzaj rozanielonej foki. Co było złote, 

stało się asfaltem, bo skończyłam rozmawiać z tobą 

i muszę wrócić dawać życie, a nie je brać. I wiele jeszcze 

nocnych owadów przyfrunęło do mojego laptopa 

tej okropnej nocy, 

 

gdy co było złote, stawało się szare, i przez chwilę, 

naprawdę, myślałam, że położę się w tym lesie, 

żeby mnie zjadły dzikie zwierzęta tego regionu, 

lwy, wielkookie sarny i wytęsknione świetliki, 

ale potem wstałam, odeszłam i postanowiłam 

cię kochać, a także napisać o tym wiersz tak dyskretnie 

rymowany, że tylko ty usłyszysz 

tę melodię. I co było szare, stało się złote. 

** 

Justyna Bargielska, Suknia barwy pogody 

 

Och, niech już raz się ten romans skończy! 

A nie ciągle: gdy ty nie jesteś przykryta, ja również 

przykryty nie jestem. I inne takie, strzeliste jak katedra, 

gdy chodzi zaledwie o hotelową kołdrę. Mój mail 

był lepszy. Och, niechże wreszcie, bo jego był gorszy, 

skończy się ten romans. Naszą miłością jest odległość. 

 

Nigdy nie będziesz mój. Prawdziwe kołdry 

robi się z piasku, z drewna łódki, z futra lisa 

do którego należy wyspa. 

Dlatego nigdy nie będziesz mój, nawet jeśli piszę  

te wszystkie tylko słowa, będąc na zawsze twoja. 

 

 


