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GORZKA 
Jan Kott 

Wieczór zaczyna si c; liryczną fugą z towarzyszeniem 
orkiestry: 

Jeśli muzyka jest mi łośc i strawa 
Dajcie mi w :•<; cc.1 mu;,y k i do zbytku 
Niechaj apetyt urnr :!e z przcsyc~nia.· 
Tc; konającą powtór zcie bdencję.• 

Ekspozycja spr ;n>:i;1 wraż , nic pc;knic;te,i strun ,·. ,\]bo 
zerwanej. Podobn:i .1l st do uwertury, w któr j p p:H u 
taktach zmieswh: s'r: instrumenty. Od pierws zej scc·ny 
muzyka i liryka .w•t 1\· d: sonansach. Orkiestr:; u rw1d:;. 
rozpoczyna na nov:o . No. próżno: 

Skończcie! Już i) 'Nwszej nie ma pieśń słodyczy. 

Żądze są głod i l . al dławią się własnym ;.; p \ytcm. 
Monolog Księcie: ma ' t~·listykio; i dykcję. którą znamy 
z Sonetów. Styli s1 ,·kci jest wyrafinowana, dykcja je;t 
autentyczna. l\b 1"· ·o bie napięcie i niepokój. i'l'!i łość 
jest wejściem w strdl: ryzyka i niepewności: \\'Sz_,·stko 
jest w niej moz ll\': (' 

TyJc forn1 z1 ni• ". ll .\' L' il n1; ł0Sć \V sobie mi eśc i . 
Że jest dziw;it: ,·e r: 1 f:1:J'.., z ją czystą."· 

T1' n rośpiccli ·•k:1w\\' zn<>my także z Suneuitc. Li
ry czna fug<.1 ur ·-.·: <1 .·;,_ ró\\'nie na gle jak muzyka . Dia
log z:.icz~·n;_: h>· 1" ,„. ·· ·1 11 1\" : biec sz:-·bk o: 

I< t:l\10 

Zapolu j0n .:: 

KSL\ZĘ 

KURIO 

~~ :1 cu·.' 

Orl pierwszy c~1 1.1 icrs z\· ,,_. , z~· s tkc1 \1· \Vi eczorze jest 

v:ieloznac:znc. F\ ],_ 1'.·.1 nic JC'Sl nu Olnr ię. ,\Je polujący 
_jest upolow::ll. · .T1 ·kn iLm·- .\k 't u zw m i('St sam K siążę. 
I znowu fraz;1 j;1~ :". Srn1 ' cit r: 

A moje z ąU zc.: j : ·: k \\·.~ 1·lek !L OC! dry 
Wciąż mnie .<ei " 1;;1. 

~il chv„·il9 n:.i li r:' c·g mnrski \\' t e j same j Ilirii wyrzu
cona zostan ie V: oi z K:qiiL1ncm. z fabułą o parze 
bliźniąt, z któn·ch sio.·tr:i utr:1 cił a IJ1·ata 1v kat as trof ie 
morskiej, załal \\ i:1 si ' Sze k sp ir \\' µaru 11·il'rszac:h. In
tryga jest prdd,stl m : tv rn ;,i \ ·m Jl:'. ' l przdii erank;i. Vio
l:i, a by .słuzyć K.- i1;c it ·, zn usi •.1 ci : C:· "h l u~ c;1. Dz ie \\'czc;t:.i 
przebierają siq za chlorców n· lia ~niach, p dani::ich i le
gendach. w folklorz e: '""' c~· .- '.kirh ludów, w liryce 
i w epice od Homera do czasów obecnych. Ukrywają 
swoją płeć pod pancerzem, aby walczyć na wojnie, pod 
kapturem mnisim, żeby wstąpić do klasztoru, przebie
rają się w kostium żaka, żeby dostać siq na Alma Ma
ter. Śre<lni.owieczc zna przebieranki:; heroiczną i hagio
graficzną. Renesans upodobał ~obie• w przebierance mi
łosnej. Odnajdujemy ją w komedii włoskiej, . w pierw
szych scenariuszach del!'arte i w zbiorach nowel, skąd 

ARKADIA 

czerpał Szekspir w~tki i motywy swoich ko m edii. Prze
bieranka miał a swoje uzasadnie nie w byczajach: 
dziewczęta nie mogły same podróżo al-. nic' ;vypadało 
•nawet im samym spacerować w ieczorami po ulicach 
włoskich miast. Miała swoje uzasadni€ nie l enlralne: 
stwarzała z miejsca qui pro quo , ułatwiala intryg~ . 

Bqdę słuiy ć K s it;o iu . 
Przcdsta\v n1 nic jc:11u jakby zrt cun ur.:h ;1 

Przebieranko. była rzeczą z>vyk!ą . .-\ le w ! CJ scenie 
między Violą i Kapitanem uderza od raz u brut21lność 
sformułow2i1. W pierwszej wersji k ome ii , jak utrzy
mują specjaliści , Viola miała śpiewać· pivsenki, które 
potem powierzono Błaznowi. Dlatego Ka i a n prze-<i
stawiu ją Ksic:ciu jako włoskie-go k<is t 1at<i . :\le nawet 
z tą ,:>oprawką JL's( w tej pror:;ozycj i cvś szokującego. 

Młoda dz:ewczyna md siq przemieni(· \',· ~ unucha. Jak
by nagle powiało grozą. Jak wszystk<1 u Szekspira jest 
to zamierwne. Te same słow~i raz jt'szczc zo s taną po
wtórzone. Tylko dolJitnieJ: 

\Vi~c bądź cu nuchc·n-1, ju t\vyn1 rni] t'lki· ·: 11 i.) ~·d~. 
Niech zg:a i= nc1 oc· zy nic, gdy zdrad7.i jt.:?.y k. 

Przebicrank<1 była rzeczą zwykłą , cd•:· tut a j, ,,_. Wie
czorze , ma coś drażniącego. Dziew c:'.Y !1:1 1irz ebit•ra siq 

za chłopca, przedtem jednak chłopir. pr zebrał sic; za 
dziewczync:. N<i sccn~e elżbietaiiskieJ r łt: k biece grane 
były przez chłopców. Było to ogr;rn iczeni e , wiedzą 

o:,tym do l.i n :(' hi storyn· t t•a t rn. Rol i· J-r i:ii r•cc• w dram~
tach szchpiro11·s l:ich są wyr:;;~ n i1 1-: !'c'll ·Z" -1.I r 1cskich. 
Szekspir z tkrn·;d sobie s11r:.i\1·c z 111 p;-J"\\ ·1,:c1 ;1 ·t n.rskich 
chłopCÓ\•: .. Iog li gr:1ć dŻicwc zc: :i , :u ;: ;: lri tdem stare 
kobiety . ./\le J:ik chłopiec mógł p<J kaz< ć: kobietq doj
rzałą? \V całym teatrze szekspirows k im . wi c:cc j nawet, 
w całym dram:ici e elżbietal13kirn. takich ról iest nie
zmiernie mało. Dojrzałość seksu <iln<! lll:1J:J Li~ly l\fak
bet i Kl e0 patra. Role ich jedn;ik !ie! p r1.Hi c·t r . dostoso
wane do ;rn)ż]iwuści chłop ca. \\' i1.·cl1.q . l 1·1~ wszystkie 
aktorki, k1ó:-e g rn l:.- K icu ;i !rr ;i ii "' J. ;1ci1 . :'\l;!k bc·t . .Jf'st 
w tych rnbch m a lo m .. lt•rii. J;1 :: 1:rh ),-- \".' rw; 110 z nich 
c~łe stro ni·. ! d rw s:1 cbur. Szi k-11r I i-:·: i sic~ pokazilĆ: 
Klc.-op_atr~ 1,- .,c.:1 ac] milos ny.:.·i ·1 . \•:oh ! o n ith relacjo
nowac. O jc•j fi:: yczm·ch urok :id 11 1 „1 1>.· i ;i 1 !~d . nil' chciał 
ich pok'-lZ)'\\'aĆ . I !ic;dzy J\l:!kbl' t m i Jl .t:J I.O ną sprawy 
seksu me są do końca wyjaśnione; łózko bylo dla nich 
wypaloną ziemią albo w tej parze mr;żczyzną była ko
bieta. Ale przynajmniej dwukrotnie z ograniczenia 
uczynił Szekspir tem<it i ll'atraln\' instrument komedii. 

\Vieczór Trzech Króli i Jak i ·am się podoba zostały na
p1san~ na scem~. w której chłopc~' gra_ią rnle dziewcząt. 
Przcb1era~ka Jest tutaj podwójna, jak gd 'by rozgrywa 
się na dwoch piętrach: chlopi<'c przebiera się za dziew
czynę, która przebiera sit; zn chłoi~cu. 

Czcrwie1·1 i biel śniegu 
Zręczną natura pomieszał~ r~ką. 

Byłabyś, pani, zbytnią okrutnicą, 
Gdybyś te wdzięki poniosła do grobu, 
Nie zosta\viając światu ;i.adncj kopii. 

Porównywano ten ustęp z S0neiGmi. Raz jeszcze po-
1vtarza się w Wieczorze ta sama stylistyka i dykcja. Na
wet słowa są podobne: 

Rzeźbiła w tobie pieczęć znakomitą, 
Chce, by z niej tedy sztuk kilka odbito. 

Mężczyzna adresował to wezwanie do chłopca, który 
jednocześnie był jego miłośnikiem i protektorem. 
W Wieczorze mówi to paż Księcia do hrabiny Olivii. 
dziewczyna przebrana za chłopca do chłopca przebra
nego za dziewczynio;. Ale dziewczyna przebran:1 z:i 

clilvpca jest chłopcem przebr<rnym za dziewczynq. 

.T<oki to kraj jest? 
Iliri a, o pnni . 

.T cstcsmy ciągle w Ilirii. W tej krainie dwuzn:.iczno~ć· 

jest zasadą i miłości. i ko m eclii. Napra\\·dę Vi ln nie 
,ic~ t przecież ani chłopcem. ani d zi ewczyną. Vi oh1 -C> 
za rio jest „chłopcem-cl· icw cz.: ną'' z Soner6n°. N<i · 1e 11 

instrument napisana zosL; lc.1 muzyka Wieczoru. Vi ol.i 
j pst jednocześnie efebem i androgyne. 

Wierz mi, chłopcze , 

Bo kto by nazwać chciał ciebie mężczyzną. 
Ten by prześlepił twą młodą urodt;. 
Ani tak gładkich, ani tak szkarłatnych 
Warg nie ma Diana. Z panieliskiego gardła 
Głos nie wychodzi tak dźwięczny i srebrny. 
Masz w sobie wszystkie uroki dziewczyny. 

_Książę Viola, Olivia nie mają charakterów: są pusci 
i 'tylko wypełnieni miłością. Nie można ich c<l siebie 
rozłączyć . Nie mają samodzielr!ego bytu. i stnieją tylko 
we wzajemnych relacjach i tylko poprzez te relacje. 
Są zarażeni i zarażają miłością. Książę kocha się w Oli
vii, Olivia kocha się w Cezario. Cezario kocha się 

w Księciu. Tak na powierzchni dialogu, na górnym 
piętrze szekspirowskiej przebieranki. Mężczyzna, chło
piec, kobieta - miłość ma trzy twarze, jak w Sonetach. 
To właśnie jest temat Ilirii. Pierwszą 1isnb<1 JCst tutaj 
Książq. Uos;ib ia Eros Socrnticus: 

Nie nia kubi c ty 

Którn :' n .~ ·ttL 1 u· ,..·~r 7, : · n 1 ~\ 1~ n a :n u:~nr <;,(· 

Pod ob;1;1 moje>j . bo .<erce: kobi c~ 

N it..· jc-.,t t "k '" .i•] k ic, IJy znieS\~ .\il un1 i. .!1J 
Jch rn i ł oS(: <'.•1U 1-Cł na1 y\v~1 si~ t.Ylko, 

Nie ezu cic n1 ~ erril . ;de p dniebl eni:1. 

I d1:lej, \'-. tym s :irn~·m wyliuchu : 

C), Jl~f' ·C:nn1aj t e;~ 

Co ja w m:f1><ti pra rn~ dać Olivii. 
Z tym, Ct 1 k ~11 „ t.1 :~ 1 1n a Od\\'Z ~lj f· n1niC . 



W Ilirii o miłości mówi:1 w szyscy wierszem. Wier
szem wytwornym, aż nieraz zbyt wysilo nym. Auten
tyczny drama t rozgrywa się pod spodem tej dworskiej 
retoryki. Czasami tylko zostanie złamany i na po
wierzchniq wydobywa siq krzyk. Tak krzyczy Olivia 
po pierwszym odejściu Cezaria: 

A więc tak łatwo zarazić się d;iumą' 

Tak samo mógłby krzyknąć Książę albo Viola. 
Wszystkie postacie są po trochu jasnym chłopcem 
i Czarną Damą . Wszystkie dziedziczą gorzką wiedzę 

o miłości. Miłość w Ilirii jest naprawdę cielesna, gwał
towna i niecierpliwa, nie dająca się w pełni ani zaspo
koić, ani odwzajemńić. 

Że jestem mężczyzną, 
Daremnie wzdycham za miłością pana, 
że zaś kobietą, biada ci, Olivio! 

\ 

Podobnie jak w Sonetach trzy ospby wyczerpują 
wszystkie postacie miłości. Olivia kocha Cezaria, Ce
zario kocha Księcia, Książę kocha Olivię. Ale Cezario 
jest przecież Violą. Na środkowym piętrze szekspirow
skiej przebieranki Olivia kocha Violę, Viola kocha 
Księcia, Książę kocha Olivię . Szekspirowski trójkąt 

u leg! nowej modyfikacji; tworzą go teraz mężczyzna 
i dwie kobiety albo raczej mężczyzna, dziewczyna i ko
bieta. 

Oto szarada! Pan mój w niej się kocha, 
J,1, stwór n i c·szczęsny, w nim nic mniej się kocham, 
Ona znuw we mnie, zwiedziona oszustwem. 

Viola jest dziewcZ<:;cym chłopcem dla Olivii i chłopię
cą dziewczyną dla Księcia. Szekspirowska androgyne 

gm chlopc: dl:1 Olivii i dziewczy nę dla Księcia. Po raz 
trzeci :1a:o-U;r ujL· mutacja tego s <i ml'go trójkąta. W Ce
zario-Vi0li. w cl1lopcu-dzi·~wczynic kochają się ter:az 
jednocześn i • · Olivia i Książ :; . Iliria jest kr<iiną miłosne
go delirium. Szekspirowskie imiona i nazwy często mają 
zdolno.~ć ukr.dych asocjacji. Kolo sic; zamknęło, ale jest 
to circ1das ri1 1c.. rns. We wszy,; lkiL·h nwtarnorfozach, na 
wszyst -: ic li piL·tr:1ch .szckspiro,._ ·~ kiL'. i pr;:,~bicranki, tych 
trn.\•· : Oli,·i:1. \' 1u la i Książę. scig<i sic i nic może się po
lqczyć . .Jak d rewniane konie n:1 k :1 ;·u zcli. j eżeli posłu

żyć się określeniem Sartre 'a . Vio l:i-Cezario niezmiennie 
krąży mi <:; dzy Olivią i Księciem. 

Pojawienie się Sebastiana w i~toci e niczego nie zmie
nis . Sebastian jest postacią intrygi, w rzeczywistym 
dramacie milosnym nic uczestnicz~-. .Jest odziedziczony 
z włoskie.i now .li i przeję1y przez Szek;;pira z dobro
dziej stwem inwc nt<irza, i.eby mogh 11:1stąpić komedio
we rozwiąz : miC'. J\le n:1wct w pc n·pctiach tej konwen
cjonalnej post aci nic rezygnuje Szekspir z dwuznacz
ności. Aura inwl'rsji w Ilini oga rnia wszystkich: 

Nie moglem zostać, albowiem pragnien ie 
Ostre ja sztylet gnało n'.liC za tob<j . 

Antonio, drugi z kapitanów okrętu, kocha się w Se
bastianie. Ocalił go z katastrofy i towarzyszy mu teraz 
w perypetiach, ścigając go po całej Ilirii. Jest wierny 
i odważny, ale zarazem śmieszny i pospolity. Powinien 
być wielki i gruby, bardzo brzydki i bardzo brodaty, 
podobny a·ż do złudzenia do pierwszego Kapitana, który 
towarzyszył Violi. Szekspir często padejmujc w buffo 
ten sam temat, który potraktował serio albo li rycznie. 
Sebastian jest bliźniakiem i sobowtórem Violi. Jeżeli 

Viola by la chłopięca, Sebastian musi być dziewczęcy. 
Brodaty olbrzym ściga teraz po Ilirii dziewczęcego 

chłopca. 'ro już przedostatnia z metamorfoz Wieczor<L. 
Pojav.-i0nie się Sebastiana nie rozprasza zasadniczej 

dwuznaczności sytuacji miłosnych w Ilirii, raczej ją 

.ieszcze pcglębia. Kto tutaj został oszukany? Olivin czy 
Ksią ż ę? Kogo zwiodły pozory? Co oznacza ta cab ko
media omyłek"' Czy poządanie należy do i;orządku na
tury czy miłości" Miłość jest szalona. A natura'/ Czy 
natura może bvć obłąkana i bezrozumna 7 Olivia zako
chaŁa sic; w Cezario, Cezario oka7.ał się Violą. Ale Viola 
przemicnila się znowu w Sebastiana: 

Pozór cie: uwiódł, ale w tym oszustwie 
Natura celów swych nie pC>mylila. 

Chłopice: zakochał się w Księciu, ale chłopiec b:·I 
przebraną dziewczyną. Nic nie stoi na przeszkodzie dru
giemu rnnl~cństwu: 

Pan twój cię zwalnia. Za wierne usługi 

Tak pokłócone z naturą pici twojej [ .. 1 
Od dzisiaj będziesz. panią twego pana. 

Komedia jest skończona: Wieczór Trzech Króli alb o 
Co chcecie 7 Co chcecie: chłopca czy dziewczynę? Akto
rzy zdejmują kostiumy: Książę , potem Viola i Olivia. 
Nastąpiła ostatnia z metamorfoz miłosnego trójkąta. 

Pozostał mężczyzna i dwóch chłopców. Ale wróćmy 
jesz9ze na scenę. „Natura celów swych nie pomyliła ... " 
Chłopiec grał dziewczynę, która grała chłopca; potem 
chlopiec stał się z powrotem dziewczyną, która znowu 
zami eniła się w chłopca. Viola przeistoczyła się w Ce
zari d. potem Cezario stał się Violą, która zamieniła się 
\\' Scuastiana. A więc ostatecznie, co w tej komedii 
ornylc k hylo pozorem? Odpowit.>dż jest jedna: płeć. '.\!1-
ł oś l: i pożqdanie przechodzi z chl0 pca n:ci dzi 0wc1.v1w 
i z dz •• \·tz:,·m· na chłopca. Cer. nri o j e~ Violą i ' i0! :1 

_i(•st . ·c:b· :,t ia ncm. Dworski wzór id c::lnej miłości zos ' :• i 

zironiz•iwany c!o końca. Albo poka7any r:njbardzieJ rca
li.s ty crnie. 

.':),) j 1dl of shapes is fanC1J, 

T .'i 'H żr a!o11e is high-fantastical. 

Pck t.j oll.' b Ge1:?ta zaczynają sic~ od sceny, w któr ~ .i 

Pan i ka rze Służącą, krzyczy na nią i bije ją po twarzy. 
Po k ilkun astu kwestiach zaczynamy zdawać sobie sprn
wc; . żr,• by i;i to gra, że nie ma n a scenie ani Pani. ani 

Słu ż ącej, rylko dwie siostry, z których jedna udaje P:<
nią. a druga S\Voją własną siostrę . Grają komedię buntu 
i r:oniżenia. W Pokojówkach są trzy koLiece role: Pani 
i dwie siostry, ale Genet w komentarzach do sztuki żą
da, żeby wszystkie role grali mężczyźni. Namiętność: 

jest jedna, ma tylko różne twarze: mężczyzny i kobie
ty. \\'strętu i adoracji, nienawiści i pożądania. 

Byw· ly już inscenizacje Wieczoru, w których Se
bast!ana i Viole~ grała jedna i ta sama osoba. Wydaje si (; 
to roL\\'iązaniem jedynym, nawet jeżeli jego konsek
wentne przeprowadzen:e zmusza do FOprowadzen i::i 
epilogu całkowicie konwencjonalnie. Ale nie wystarcza, 
żeby Ce;,:aria-Violę-Sebastiana g~·ała jedn;,i osoba, n1lisi 
nią być mężczyzna. Tylko wtedy ukazany zostanie 
w teatrze prawdziwy temat Ilirii: miłosne delirium, 
czyli metamorfozy pici. 

JAN KOTT 
„Szekspir współczesny"' 



Shakespear€ stworzył typ teatru, w który1n n1iesc1 się Brecht 
i Beckett, al€ który idzie j-eszcz·e dalej. W post brechtowskim tea
trze szukamy dziś drogi prowadzącej naprzód, to znac·zy: z pow
robem. do Shakespear€'a. U Shakespear·e'a introspekcja i m·etafi
zyka niczego nie osłabiają. Wręcz przeci~nie: obcując z jego 
sztukan1i doznajemy wrażeń W:Strząsających i niezapomnianych, 
właśnie dzięki nie stępionej opozycji Prostego i Świętego, dzięki 
dysharmoniczrnemu zgrzytowi różnych tonacji. Sprzeczności są tu 
wyjątko\vo silne i dlatego właśnie zapadają w nas tak głę.:_ 

bo ko. Peter Brook 

U Szekspira zawsze najbardziej zadziwiające jest splątanie konkretu, 
przypadku i uniwersaliów. 11ężczyzna, młody człowiek, kobieta; ale dramat 
miłosny w Sonetach nie jest rozgrywany przez postacie abstrakcyjne jak szachowe 
figury. Szekspirowskie „aere perennius" napisane zostało dla chłopca, który był 
dziedzicem wielkiego rodu i wielkiej fortuny. Relacja miłości i przyjaźni wplą
tana jest w zależność komedianta od mecenasa. Sonety mają jak gdyby jedno
cześnie swoją wieczność i swoją najbardziej ziemską doczesność. Wolno człapiąc 
na koniu kochanek porzuca Londyn. Szekspirowskie „exegi monumentum" ma nic 
tylko od zapomnienia ocalić dwuznaczną urodę chłopca. Chłopiec jest jednocześ
nie arystokratą . i dziedzicem wielkiej fortuny; o jego łaski zabiega wielu, 
„aere perennius" ma uzyskać nie tylko wieczność, .ale również pierwsze miejsce 
w łaskach młodego pariicza. Postać poety rywala, którym najpewniej był 11ar
lowe, przewija się między.liniami Sonetów. To pomieszanie planów, wielkiego i ma
łego, dosłowności i powszechności, wzorca każdego miłosnego dramatu i jednej 
ludzkiej niepowtarzalnej historii, tak samo uderza w Sonetach jak we wszystkich 
sztukach Szekspira. Zegar w Sonetach odmierza godziny nie tylko dla jasnego 
chłopca i Czarnej Damy, ale dla wszystkich kochanków. 

Jan Kott 
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Natura sama twar.?, tzo~irz r;:.e;f,biła 

Na wzór kobicc:)'. Otu zvicc jestdcie: 

ChlojJŻec-d,?,Żewcz)'1za / Scn.1' utoczyła 

Słodkie) lecz trwals;:,e m-.t serca niewieście. 

Oko jaśniejs<:,e) choć nie tak fałszywe) 

Wyzłaca przedmiot) na który upadnie J. 

W płci twojej grają WSZ]lkie barwy żywe) 

Ws9tkie więc dusze i wejrzenia kradnie. 

Jako niewiasta u,jncrw ~ylrJ! stworzony) 

:(anim natura) wpadls9 • w zachwycenie) 

Pr9dala więcej) niż w::.iąć b)'lem skłonny). 

Tak) wzbogacając) o/mściła w cenie. 

C >;:LIV 

Skoro dla kubie! jesteś tedy wszytek) 

Mnie oddaj miłość> im zaś jej użytek. 

Jerzy S. Sito 

Dzoie znnm miłości. ro::.jw r.-:. i pociechc _; 

]ak dwa a11iu!r frot.1;il' muirh s/r;-cor1 
~ ...... l. ' 

.Jasny - io diloj~ lff 11i1' .1k1r~ o 'IJ' grzechem. 

Ciemtl)1jesl panią kulom ciemnego. 

Ona mnie .~wod::_i w jJŻekielne otchłanie) 

Ona mi chłopca cialcm swoim n:r;la 

I CZ)'Stość jego niecną dumą plami; 

Psowa i w diabla chce zmierzić aniola. 

Cą aTliol stanie się . duchem prz~klętym) 

Orzec rzie umiem) domyślać się boję). 

Skoro prz_yja.f.nią się szatan ze świętym) 

iy piekle) być może) przestają oboje. 

Lecz się nie dowiem). żył będę dla niego, 

Póki zły anioł nie spali dobrego. 

Jerzy S. Sito 
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Sltidka miłości, wróć, by nie mówiono, 

„:!:_e si{}' lli.:oje od twych pragninl słabsze, 

Pragnienia, choć je dzisiaj nakarmiono, 

Jutro powrócą tak ostre jak zawsze. 

Więc wróć! Choć dzisiaj twoje głodne oczy 

JVfrni:.ą się, ciężkie sennym naJ)'Ce11iem, 

}utro sp~frz znowu i ducha miłośc i 

Nic cho"rj zabUać zbyt długim znużeniem . 

. Niah od/1oc:::,_ynek będ;z.ie oceanem 

!Jz.icla~rm brzegi, na które pr<)'kvlu 

Dlrnj:: kochanków młodych, b_y 11ad ranem 

Pu i1 logo1lawić wracającą miłość . 

Lub zw&" to zimą, której mrobia s::.ata 

Po trz.)'kroć każe oczekizcać lata. 
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