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Urodziłem się w Taganrogu w 1860 roku. 

Naukę w gimnazjum w ',I'aganrogu ukończyłem 

w 1879 roku. W" 1884 ukończyłem wydział me-

dycyny 

w 1888 

w 189Ó 

na Uniwersytecie Moskiewskim. 

otrzymałem nagrodę im. Puszkina. 

odbyłem podróż na wyspę Sachalin, 

przejeżdżałem przez Syberię, wracałem drogą 

morską. W 1891 odbyłem podróż po Europie, 

gdzie piłem do konałe wina i jadłem ostrygi. 

W 1892 urządziłem jubileuszową bibę z W. A. 
Tichonowem. Zaczęto mnie publikować w roku -1879 w ,,Striekonie". Zbiór pism: „Pstre cpo-

wiadania", ,,O zmierzchu'', „Opowiadania", 

„Ludzie ponurzy", „Pojedynek". Grzeszyłem 

również w dramaturgii, ale umiarkowanie. Tłu

maczono mnie na różne języki z wyjątkiem ob

cych. Jednak Niemcy tłumaczyli mnie już da\v

no temu. Czesi i Serbowie również mnie uznają. 

Francuzi nic nie mają przeciwko mnie. Tajniki 

miłości poznałem w wieku 13 lat. Jestem w do

skonałych stosunkach z lekarzami, jak również 

z pisarzami. Chciałbym otrzymać rent~. Param 

się medycyną i nawet zdarza mi się ~ lecie, 

robić sekcję zwłok, czego nie robiłem już od 

dwóch czy trzech lat. Z pisarzy najlepiej lubię 

Tołstoja, z lekarzy - Zacharina. 

Ale dość żartów. Napiszcie, co chcecie. Je

żeli zabraknie wam faktów, zastąpcie je czymś 

lirycznym. 

ANTONI CZECHOW 
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MICIIAL LERHOl\'TOW 

ŻAGIEL 

Sanzotny żagiel w niebios toni 

Bieleje na błękicie fal 
Skąd płynie?dokc1d? za czy111 goni? 

Ku jaki111 brzego1n płynie tv dal? 

Wrą fale, Lvicher oszalały 
Ze skrzypenz czoło 1nasztu gnie ... 

J nie od szczęścia żagiel biały 

Ucieka, nie ku szczęściu nzknie! 

Świetlisty pod ~im szlak się pali, 

Słoneczny z niebios pada pyl; 
On burzy wzyzva w 111g/istej dali 

Jak gdyby w burzach spok<5i był. 

przeł. T11.d 11sz Stę pniewdl 
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Dom . T1 zceh S1ó tr" zo tal zbudowam \\' malvm 
g·irmzonm\' ·m 1111 ca ~cizi ś w gł In Ro j1. 7, d",1Ja 
cd \1 kwv • a prz lorn1e • tull't'I 1 a prim 111CJ I .• :.i 

kra\\ Pclz1 \ 1 dohrvrn !>IO\\ rnn kim klimaca· nbok ln-
0\\', :ndv 1 brzóz Jc:;t rok l!llHl . :i maJa. Lok:.itorn· 

domu c·ork1 • ,•·n 1marl ,go g n r, ła Prozorm\ a 
11 l ·h du\ i m1 mn • n Jm łnd ze J Skromną uro ·zy -
lost' zn ·ztz\ uli nf1 · r ,\\ ll m1cJ CO\\ cJ 1 g.idv Ocz -
k11Jt' su n prz h t 1c 110\ cg1J pulko\\ mka, k ór g 
zona juk w1 gminna m • · j Jl' t p obno poi •;1-

natką romnt dnia LUJ fi ·v L ku1·hm pozwal prz~ -
pu z ·za" zt• b •cizie 1 • Jadło mdvka raz ciu h• z JH 

hłkRm1 Poru zrnk F1Pdot1k u ... ta '1<1 zgrornadzomch 
do okolil'znO c:10WcJ f t grt1!11 
Stop' Prc1<;z1• ~i ni ru"zat' I3I · k1 m 1n ·z11. Zdj Cll' 
gotow · 

„Trz\ Sio tr ··• mozna o lqdac jak pr µarat Jak 
nlhum d10rob mt"hg ·ncJ1 ro \ jskl 'J , t J j j zwla / ·w 
r z, s 1, ktora ni· potrafiła roz t t 1 ze \\om kl 

ie p11tn1f1ł· m c·hl'iala r· zpoznae .,, nJ1 go I . u. 
Wol la hcdzil' po sw1i.:1 ·1c· z •arb m nudy. ni pn -
dukt\' 1rn:;c·1. mezdolno ·c1 do z ·c la r zbrnJon bl /. 

rd nim' \'olała narko \'Z '' s 1P Il\ I· t'Z ·m . ..,nu<' 
zn ·tt;p 'Z' marzema. 11atchmonc mon11log1 pełne p11-
cl .irz:ml.J paranoil znej c~załtaCJI 
<,dzv:k1 1 ·ala dołl!"l' amuprn zu ·1p w ri tontZllll skr , _ 
Jon 'Lh zdćlnHH h Do ti.;go Je. z z · n\·11tzm. J •szeze 
strm.: h 1 1e -zi·z cełebrn \'Dlll t'il'rp1i.:nia. swoi t · 
hLdomi'111 łudzi. klon:· . knn ·un1nwnli, zzarli JUZ 
\\,t.\''<tko 1 tl'raz /. lap 'ZY\\ \'lll okruL'len~twem p1i>l1 •
llUJą \\' oliw 110\\ O\ '!li' Pozb'I\\ ll.!lll I ill'Ji burlz.11 wd
n k ympal1~. zilł zt 1--: po 1ubil1 . ze n zin\ o ml! tn
lt n iv, L' <I 1e1 utami . li kurtami l p ki ~ wn•va m '
potrz1..'ł;1n m S\\ 1atl1·111. prochn •ni dekadem'JJ. Boj< 
i• li\ mu.lz . lunclur • n ł Jl 1ą ('h11r11l 11 D. ·..,kr·-

c·Ja oho\\ JaZUJ' \\ "pr· wai·h h1111 r<>\\'\'1 h Solem\ 1' 
Il J 1 stu ka -rnd hm na poro I w In o\\. 

... 
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Wierszynin prorokuje, odsłania rąbek przyszłości. 
Brat Andrzej najpierw gra na skrzypcach, potem 
w karty. Natasza żona Andrzeja rozpycha się łokcia
mi, trzyma bank i całą rodzinę w garści. 
„ W C,vcykarze szaleje ospa" odczytuje z gazety Cze 
butykin ale nikt go nie słucha. Kwiaty pachną. Sio
stry zapominają obcych języków, co wcale nie 
fwiadczy, że odnalazły porozumienie w ojczystym. 
Irina znała nawet włoski. Olga ma staropanieńskie 
migreny. Im staranniej poprawia klasówki, t m do
tkliwiej boli ją głowa. Masza po prostu jest nieszczę
śliwa w małżeństwie . Zaspokojenia wydelikaconych 
zmyslów szuka w melancholii. Klimat sprzyjający 
depr sji i rogaczom. Rogi rzeczywiście rosną, kwitną 
jak grzvby po deszczu. Tylko , że niczego to nie zmie
nia . Z rogami czy bez mąż Maszy Kułygin zawsze 
b1;;dzie stał na posterunku z stosownym niemiłosier
nie zuzytvm cytatem. Rogacz zakochany w sobie 
z wzajemnością . Czując tt:; farsę i absurd Czebutv
kin zalewa r baka. Czas się zatrzymał. Czas został 
zamcrdowan:-1 Płynie wstecz w dzieciństwo . Na dv
wame lezą rozbite skorup:-· budzika, miazga teraź
ni jszości. Niania Anfisa chce tylko odpocząc. Stróż 
ziemstwa Fi rapont opowiada o 200 stopniowych 
mrozach \\' P tersburgu Wszysc:-· marzą . milcza 
i kłamią Z wygody, z lenistwa, z przekonań: 
SzczerośC:· jest nieprzyzwoita, nietaktowna. barha
rz •ńska Pilnują formy, strzegą konwenansu choC' 
Forma juz pusta, a konwenans jak się okaże zabija 
Tuz nbacha O czym mówią? O pracy, prac ·, pracy. 
Dn pracy rwie si Irina. D11 pracy t1; kni TuzenbaC'h , 
Wiers1:-·nin też mu oehot1: poprnt·mvac· . Poza tym śni:\ . 
Andrz j ni d szła <·hluba zi mii rosy3skiej (0 noc 
Jl:!'t pror sorcm uni\l,rers:-·tetu . Słodko cicrpiąc::i Iri
na widzi siebie jako koszto\Vną pianolę, du której 
z p Jdział s i • klu z. W12wnP,trzna auto 'l'nzura ni 
pozwala jl j zdemaskowac marzenia o defloracj i. 

(i 

Wprost klasyczny freudowski przypadek. A Solony 
płynie przez źycie jako samotny biały żagiel, zde
gradowany Lermontow, perfumowany bohater na
szych czasów. Jednak jest w nim coś heroicznego, 
jakaś niewykończona, niezdarna postać dandyzmu . 
Nieprzypadkowo on jeden zachowuje się prowoka
cyjnie odbiegając od normy Przekracza i ośmieszn 
konwencje ale jest także ich niewolnikiem . .Jacy oni 
wszyscy biedni i niedojrzali. Zwłaszcza wtedy kiedy 
się martwią, co będzie za lat dwieście, trzysta i wię
cej Czy ludzie będą latać balonami, czy ·zmieni siP, 
krój surduta, czy wspomni ich ktoś po śmierci? Mają 
recepty na łysienie (dwa słoiki naftaliny na pól bu
telki spirytusu) - ale nie znają recepty na zycie Ko
lekcjonują cytaty z Gogola i z Lermontowa ale prz(•
stali się modlic W rozmowach zastanawia nieobec
ność Boga. Na ścianach nie wiszą ikony. Ani ci nia 
religijności. Jakby stali sit; wolni . a przeeież nie sa 
kh rozpacz stoi o krok d śmieszności. D likatnv 
zapach wody kolońskiej smuż:-· sit: \\ salonu~ Jak 
ostatnie namaszczenie przed koncem. Bo ten izolo
wan), niedozyw10ny, rozdi:tv sztuczme śv. iatek ska
zany jest na pożar. który JUZ szaleje r.a oknami trze
ciego aktu . Łuny powoli zjadają twarze, suknie, me
ble, parawan:-· Trawią od Wl'wnątrz dusze sióstr -
kruche i drogoeenne dusze ciem. W tr7.l'f'im .ikl'iP 
Czechow z prem dvtacją podpala nuasto. ab:-· podhi< 
stawki;, aby jeszeze ostrzej, ciaśniej, bczwzglt:dnie i 
obrysowac rosnąeą samotność i bierność bohaterów. 
nicuchronnu~c ich losu , śmieszność i smutek wod wi
low:-·ch t i;sknot Nikt ni ucieknie. Nikt si1; nie urn
tuje. Ratuuk1em mogła li~, 111iłoś1 · al 1 ona / 1 z, : 
tej u!Jietnity przemienia sit: w prowmt'jonulnv ro
mans. Kum·z'ł sii; imi1miny, koncz4 sil; wpu~t) , kuń
{'7. • ~i<, młndnśt· . Pulk opuszcza miasto. Za . C' ną pa
l'hn1 c trup Tuzenhalha I padrni ' j •: it·nna nwt::1fi7.'\ 

ką . 
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.Te t rok 1900 Od dzie 1 c1u lat trw. budowa wie 1-
kicJ transsvber~ j~ki j k lcJi Europa drz m1 nc 
beczce pro('hu. Ps •t·hoanaliza C'Zynt po tt:P.Y w kol j
nym dziel Freuda o marz mu s nn ·m Po morzat·h 
1 'oceanach drvfują minv Braci. Lumter \' •nalezli 
film Zaczyna 1 iluzJom t\ czna podro.z do kram 
ni prawdnpodohi ństwa. W1lh Im Ro tg n m "li 
o praklyt·z11ym za tos• \'aniu prom1 ni X 
Balsam Anny Csilag kuteczni rPgtn ruj \\Io. v. 
Wyh:cinł pierw Z\ tero\ ·ieC' grafa ZPppelina SwtC'C'l 
znrówka Edi. onn 1 ·w1 t l un !, trz C"h c sarzv 
Sufrazystki z nt .... kowah palriar ·halne t unl i 
w poht •ce w ek1 nomi1 1 w modelu r dzin · Lcn111 
wr. ca z zc:lania. Zabronwnu mu w t 1 pu do mia t 
stołecznych .• ie zyJ człowiek któr ' pozazdrośl'il 
motylom i w nalazł Z\ how1 Ott Lili nthal. 
Kret wojny pracują. Lew Tol OJ miał n o zv
monie Słupniku i chodzącym po gwoździaC'h. Obraz\ 
zmącenia. Max Planc· wy ·tąpil z klas ·czną t on·1 
kwantów. Krąży pierwszy elektron, pierwsz · ksi~
i.y • na orbi i· atomu. Pop w 1 lar oni w ·nal •;m 
radio. Mozna tel •fonu\\ ac. W vtlh Cz •chowa '' .Jul
cie je t telefon. Na fotografii z t goż 1900 r ku Cz -
ch1>W iedzi oplecio1l'; trzl mow m f t J m Pr , 
r ka luźno d laJe od c ialn DolH'Zl uhrnn . Troch• 
µodobn do Proust . szczerniala l\\ ~rz arm ń lu gn 

hr. tu a. l'ierp1 ł lnnn CuriL z m z 'rn Piotrem 
<.I zą się tymczas '111 z odkryu.i radu 1 p l nu . 
\V Niemt•z eh zaloha p smi rei Bi marku . Wkrótce 
wy ·tnrtuje pt rwsz • ·amolol br ci Wright Wkrótce 
powstanie partia bolszewików. Wkrotc • pierw zy nu
mer „I krv" Wkrótce poem Gorki go pod ytult>m 
„Zwi stun burzy". W Chin ich juz .-it.; z częl i. Re
woltą bok erów. 'icbaw 'm wy! '<'i \\' powi trz pan
<' rnik Pietropnwlowsk. Nicbaw •m krwawa ni dzieła 
w Peter hurgu . .T st rok ty ią dzicwit. ·. etn ·, J · iąe 
rlziewir,c'.• tnv, t.·siąc dzicwi1,c: tn. • 

JERZY KR 0 1iOL.D 
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... l\fówi pan, ze plakal na moich sztuka h„. 

A przec:iet nie po to je pisałem, to Stani-

law ki zrobił 3e „na lzauo". Chciałem 

c:.egoś innego. Chcialem tylko powiedzieć 

ludziom: p63rzcie na siebie, popatrzcie 

iak marni', 3ak nudnie żyjecie! Czegóz tu 

plakać? 
Antoni Czechow 

„Nw co chwila ludzie strzela1q t;. u;zesza

ją, skladajq sobie nawzajem miłosne wyz

llanza. Przewu ·n·e jedzq, pziq, ulóczq si<:, 

plotą glupstu:a Trzeba to pokazai: lla sce

nie. Trzeba stu·orzyć dramat, 11 którym 

by ludzie ttdtodzili, wychodzili, edl1, mó

u•1li o pogodzie, grali w karty ... Nie h na 

ccn11e wszy. tko będzie róu.:nie pro te 

i równie :zawile Jak w zyc111 T11 lrHlzze 

Jedzą. tylko iedzq, a tymczasem rozstrzygu 

. u: ich szczęst i rozbiJa ich zydc" 

Antoni Czechow 

To, że ptak umie latać, widać 11awet 

u tedy, gdy r·hodzi Czlow1eka nieraz mo.=

na poznac o u iele gl<:bzej w!aśnie u tedy, 

gdy 11ie 111a1tmia s11 ydi przezyć . W sztuce 

ma to szczeyólne zna<'zeme. W dramatach 

Czechowa za w zad n po ób n e t olno 

dopuścić do tego. by aktor z1-1l tylko sło

wami ,ktore tL' danej eh u zlz 1 ypowiada, tq 

treściq, która, zdawałoby s•r:, je wypełnia. 

Każda postac Czedzowa no i w obie co· 

medopou iedzianego, ukryr y dramat, ukry

te marzenie, całe wielkie zycie . Niekiedy 

1za jednq chwzlf? ukaże si 0110 w jakimś 

zdaniu, u 1akie1ś cenie. 1 wówczas pow-

taje ta wysoko artt/ tyczna r~dośc, która 

stanowi o sztuce teatralnej. 

Niemirowicz Danczcnko 
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zeCJ owr1 
'Ii:zr 
st ostry 

OSOBY: 

PROZOROW ANDRZEJ SJERGIEJEWICZ 
EUGENIUSZ NCWAKOWSKI 

NATALIA IWANOWNA 
Jego narzeczona, a potem żon3 

OKSANA SZYJAN 

OLGA 
ELŻBIETA GORZYCKA 

MASZ A 
jego siostry EWA DEC 

IRENA 
MAŁGORZATA PJEKLUS 

ILONA DYNERMAN 

KULYGIN FIODOR ILJICZ 
na uczyciel gimnazjum, mąż Maszy 

ADAM KWIATKOWSKI 

WIERSZYNIN ALEKSANDER lGNATlEWICZ 
podpllłkownik. d0wódca ba ter i i 

EMIR BUCZACKI 
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TUZENBACH MIKOŁAJ LWOWICZ 
baron. porucznik 
ANDRZEJ MROŻEWSKI 

SOLONY WASILIJ WASILIEWICZ 
szt a bska pita n 
ROMAN MICHALSKI 

CZEBUTYKIN IWAN ROMANOWICZ 
lekarz wojskowy 
TADEUSZ SZANIECKI 

FIEDOTIK ALEKSY PIETROWICZ 
podporucznik 
WOJCIECH GÓRNIAK 

RODE WŁODZIMIERZ KARŁOWICZ· 
podporucznik 
JERZY KUCZERA 

FIERAPONT 
stary 5tróż z zarządu ziemstwa 
MIECZYSŁAW JASIECKI 

ANFISA 
niańka, staruszka lat 80 
SAEINA CHROMIŃSKA 

POKOJÓWKA 
CLONA DYNERMAN, 
MAt GCRZATA PIEKLUS 

REŻYSERIA 

KRZYSZTOF ROŚCISZEWSKI 
ASYETENT REŻYSERA 
ADAM KWIATKOWSKI 

SCEN CG RAFIA 

KRZYSZTOF PANKIEWICZ 
ASYSTENT SCEN CG RAF A 
PAWEŁ ADAMSKI 

MUZYKA 
JERZY SATANOWSKI 
OPRAC. MUZYCZNE 
LALA KALINOWSKA 
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O POJEDYNK 
Z KODEKSU HONOROWEGO 
Wł„ADYSLAWA BOZIEWICZA 

Rozdział I 
O o ob eh zdolny h d 1 żądania 
1 da\\Ontn satysfakcji honorow j 

Art. 1 
Poj iem o -obv .zdolnC'j do 7.ądn
nia 1 dawania saty<;fnkcJi hono
rowej nlbo krótko: 

o. obam1 honorowe:mi lub z angiel-
ki go g nt!C'm, nami nazywamy 

(z \\ vkluczC'm m osób duchow
n chi le o ob · pki m~skicj, które 
z powodu w1 kszralcenza, mtelige11-
c 11 osvbr ·te). stanotci ka .o;poleez-
11eqo luli urodzenie:. \'.'Znoszą ·ił' 
p nad 7\ yc1ajnv poziom u zciwi:. 
go ·1low1 kn. 

Art 8 
W:k'ucwnC'ml z· . poi czno 'u lu
dzi honorowvch ą o ohv, ktore 
dopu cify i pC'wncgo ŚC'I le okre
slorwgo czvnu n w1 C' WO\' \\ 1dua 
11nst1 ,pująee 

I. o ·obv k rarw 
p n twowy za 
two po"hodząc 

C'i 7.\ sku , 

przez . :!d 
przestt;ps-

1. d1ciwos-

2 d nuncj t 1 zdrnj(a 
td10rz w poJ dynku Jub na 
polu bitw 

h •tno cksuali 'to; 

5 dezert r; 

!i nie żądaJący saty fak1·11 
z.a ciężką zni wagę. 

li przyjmującv utrzymam 
od kobi.__.t me bGdących je
go najbliz ·zcmi kr wnemi. 

l . komproinituJąc·y cz~ ko-
biet ni dv kr cją: 

15. pisząc · anonim;. 

I li. o zez r('H; 

17. not1jrvcz11v alkoholik o ile 
w toni 111 •trzeźwym po
p<!!nia ezyny poniiają('e go 
w oczach opinji. 

12 
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ROZDZIAŁ X\'I 

art. 247 
li przy poJ d •nku na pi~tolety mil'J';n• ~tarcin .11oz_ 

111ic1· ~l!J-24 ll1 u l'CI 11UJ111nl j 12 m dlU{10!>('l 

Krótsza o<llegl< śc wymiany strzaló\\' j< t mcdc 1-

pu Zl za Ina ( 12 111 oznaeza i za p(1m11!'ą 1 l '<rn

ków dorosłego 1nt,ŻC'zyzny) 

art 248 
l\liej'>(' • n.i którym poJ dynck 
ma c;j , odh~c mu i b~·c h ·:wa
l unkowc równe . a o ile nn 
przco.:trz ·m le •01. :m~1jd UJ li st 

niNown11s ·1 L 1 muszą by< m -
1nd1 11H hv zadt.>n 7. \\nic zącvch 
llll' mogł s11 na nich potkną,_; 

.1 ll:lll bc1rdz1tJ upa<; 
() tle Jnll J -ct•m pojl·d nku j ·t 
ala u prdlodzc drPwnwn •i lub 

k.imll nni 1 nc1tl'nez.1 pr11 ~1w
r11ev \ llllll pode. 7\\ :-. ol>l.lWld 

p11 ·vpvwm· ubf1c1 k il.1fomą 
ktorą l"O\\!lll'I na!11 l.a ·pa< 
c <1łq przP ... ll z n ma •• c-.1 10 ·l.i t 

t.eri •nem vnlk1 

,rrt 24!!1 
\h J i·l poJ d\ ulrn 11n1 1 byl 
l<ll'l<;Znc , <'hl 0111n1ą od wi.it1 u 

1 C'i '111 ·tP. Pr1.\ pnJ d:nku n.i 
pałasze i szpady ni moz h\·•· 
lllll'J . c pollrnma poro la tr.i
'' q. Przv poJLd ·nku na pbtn
IL t\. u ta\\ 1.iją1 pn: (' I\\ niknw 
nale1 • uwzgl1 dm k1 •rum·I 
\\i.itru . 

urt :.!:i I 
\\' rc~zue miPJ l po1 dynku 
musi h\l lak \\VbranP, : b\ 
S\\Wtło 1 t'i ft nizdzielone hvł~· 
11111,"<lt. ", kz,1 ' H h równomi •r · 
Ili'--' 

1rt :.!:-:l 
• •kundam·1 p \\mm tura ii" 
:1hv m1"J Cl' turt'ia wvn, le 1• 

w amem m1 ścw lub w ni •du-
1ej od t goz odl •glo ·1 Tran-
portow, 111 l,O\'.'I m rannr•~o 

1. dal. z• udlegl•>" ·1 od mi t:r 
mo:t.c kmnplik ( Jl 

ranlon go. 
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MAKSYM GORKI 

ŚPIEW O ZWIASTUNlE BURZY 

Nad równiną morza si\•1:ą \\'icher zgania ciemne 
chmun·. Mit:dzy morzem i chmurami dumnie płynie 
Z\\ in tun burzy. niby ezarna błyskawica. 
To muskając skrz ·diem fale. to ku chmurom strzałą 
mknący. kr7.\'C'7.:">' głośno - chmurv słyszą radośt· 
w ~mialym krz ·ku ptaka . W krzyku - hurz pożą
d nie~ Gni wu moc, plomi nie żądz:-· i zw:-·cit; twa 
pcwnośc słyszą chmurv w krzvku Albatrosa . 
• J 1;cz<1 mew • czująe burzę - i miotają sil~ . i jl:czą , 
na dnie morza pragnąl· ukrve trwog~ przed grożącą 
hun:ą. 

Lamentują lakzc nurki - medostępnc jest dla nur
ków upojenie walką ż_,• cia : zb ·t jl' trwozy huk pio
runów. 
Głupi pingwin bojaźliwie tłust • dało w skałach krv
JC. Tylko dumn~· Zwiastun burz:-· płynie smialu 
1 -;wobodni ' ponad morzem w pianach siwym! 
Pt nad morzem coraz nizeJ suną weią7. ci .mniejsze 
chmury 1 śpi 'Wają. rwą sit; fale w górr; grzmotom na 
spotkanil'. 

Grzmot grz12chm;ze. W pianie gniewu j1:czą fal 
z wi, tr 'm \\' sporze. 
Oto \\'H'hPr ob jmuj stado fal w objęcia mocne 
1 z rnzmnchem \\ dzikiej zło~ci rzul:a je na :;kał ur
wiska, rnzhijnJEjl' \\' pyl i krople szmaragci1rn;e kh 
ogrom_, .. 

Z' 1astun burz,\ z krzykiun pl ·nic. niby czarna bi ·-
kawil a. chmur · pruje niby strzała , pian fali zgar

nia krz. ·diem. 

Oto ni s1 si1: Jak demon - dumn:--. cz 1rny demon 
l.urz.v - i 7<1śmiewa si1;. i szlocha ... To z chmur 
l'Jt mn~l'h :i1 z· srnicwa toJ z radośl'i t ·lku ·zlo ha! 
\\ gnit w1 (!ro111u czuj n\ ci ·mon si\'. Z\ dawnn 
,1uz znuz ' ni „ wi' na pewno. Zl' rue :krvJą l'hmury 
• 011n1 ni , nii> kn·ją' 

\\'1chL r "'·' j . G 1 znrnt grz •t hoc ze .. 
Grana to' ,\ m ogniem plnnc s tuda ehrnur nad glt, bią 
111 7.d 

101 z1 Ir>\\ 1 LI skawi · 1 w 1 dm ta ·h woich ga i . 
\ odl11 1, trza! lih . kCI\\ 1e ;ak ogm. t e zmiJ • pel-
zr w 111 11 z1 · pt lzną i 1mkt1J<l 

Burzn' R\"!·hlo zagrzn11 burza 
Io ;ou ·lrnah Z\\J s1un urz · dulllllll' phm \\Śr0ci 
1,1 k \\ lL' nad \\". J<1n·111 gnie\\ 111 morzt m t Z\ •y. 
<:H t \\ ,1 prorok krz <-Z,\ • 

1 ·d1<1J m H'JJit'j zug1 z111i ln11·w . 

tłum \\'and , Grodz1crisk.i 
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