
Koszmar Poe-ety 
Bajka 
 

Luxus tumultus semper causa est. 
 
Lukullus Lichy, badacz ciał mknących po niebie, 
Koneser wszech pasztetów i grzanek na chlebie, 
Pieśniarz i bard z wyboru, sprzedawca z zawodu, 
(Pesymista: sukcesu brak jednym z powodów), 
Żywił tajne pragnienie, że zalśni talentem, 
Pisząc żywe poema i pieśni zaklęte. 
Wciąż jego pióro chciało tworzyć dzieła nowe: 
Ody lub też o sklepie hymny pogrzebowe, 
Ale nie mógł melodią rozpalić swej duszy, 
Chociaż serce próbował już wszystkim poruszyć. 
Co wieczór pragnął zbudzić swą Muzę wstydliwą 
Tony lodów i ciasta wchłaniając co żywo; 
Choć młodzian ambitnie nurzał się w marzeniach, 
Nie wyglądała Nimfa z Aonii1 schronienia. 
Czasem w niebo o zmierzchu kierując spojrzenie, 
Pragnął w gwieździe wieczornej odnaleźć spełnienie; 
Raz w nocy do łapania baśni poczuł zapał, 
Wlazł więc w strumień, lecz tylko… przeziębienie złapał. 
I tak Lukullus cierpiał, śląc podniebne „biada!”, 
Aż tu zbiorek Poego wnet mu w ręce wpada: 
W tę radościwą grozę całkiem zapatrzony 
Pannie Niebieskiej w smutku przysiągł bić pokłony. 
We śnie widuje wody Auber, Yaanek stoki,2 
W myślach planuje setki Kruków szklistookich. 
Opodal domu swego nasz bohater młody 
Do spacerów gaj miał szczególnej urody. 
Choć to na pustej działce zagajnik skarlały, 
Barda myśli wyniosłe go Tempe3 nazwały; 
Gdy kałuże lesistą równinę zalały 
I przepełniają błotne deszcze błotne wały, 
Powiada, że to wody czyste lub trujące 
(Zależy, który w duszy poeta gra koncert). 
Tutaj w niedziele chadza z helikońskim ogniem 
Struny liry attyckiej trącając łagodnie; 
Pod wieczór raz tu przybył, aby podjąć próby 
Wcielenia swego splinu w natchnioną pieśń zguby. 
Księgę rymów ma z sobą, tezaurus Rogeta: 
Po nich wspina się w niebo prawdziwy Poe-eta; 
Do zagajnika wkracza z tą świtą grobową, 
Z prośbą o godność wieszczą do Faunów śląc słowo. 
Smutno to rzec: nim Pegaz swe loty zaczyna, 
Miła ciału nadeszła kolacji godzina; 
Nasz dźwięczny młodzian słucha władczego nakazu 
I przy stole obfitym zasiada od razu. 

                                                 
1
 Aonia – obszar w Grecji, w którym znajduje się Helikon, góra będąca siedzibą Muz (przyp. tłum.). 

2
 Jezioro Auber oraz góra Yaanek pojawiają się w wierszu Poego pt. Ulalume. Lovecraft wspomina Yaanek 

również w swojej powieści W górach szaleństwa (przyp. tłum.). 
3
 Jest to nazwa lesistej doliny w Grecji niedaleko góry Olimp (przyp. tłum.). 



Chociaż zbyt prozaiczna byłaby relacja 
Z czego była dokładnie złożona kolacja 
(Chęć czytania list długich dość szybko umiera, 
Co znamy z katalogu okrętów Homera), 
Powiemy tylko jedno: nim kres uczty nastał, 
W szybkim tempie zniknęła straszna ilość ciasta! 
Wkrótce bard młody w swoje powraca komnaty: 
Szuka Somnusa, chłonąc Lidii aromaty;4 
Przez okno duszą skacze, w gwiazd tonąc gęstwinie, 
A Orion nuci pieśni nim w sen bard odpłynie. 
Wyrusza orszak skrzatów z cienistej doliny 
W północ każdą tańczący wśród śpiącej równiny, 
By chwalić skromnych, a strzec, aby się nie zwiedli, 
Owych co nieroztropnie, ale dużo jedli. 
Oto diakon Smith: połysk wielkiego nochala 
Eliksiru Pro5 aurę przypuszczać pozwala; 
Przy łożu stoją szydząc z czerwonej facjaty: 
Człek we śnie tonie w morzu wężowej zatraty. 
Następny z długiej listy, by zgraję ugościć, 
Jest nasz młody Endymion6, chrapiący w ciemności; 
Jego twarz promienieje uśmiechem jak słonko, 
Gdy księżyc mu się marzy i pyszne jedzonko. 
Skrzat-dowódca młodziana śpiącego wnet bada 
I niezwykłe na niego zaklęcie nakłada: 
Usta, wcześniej utkwione w ciasteczku lukrowym, 
Brzmią teraz w sennej gwarze dziwacznymi słowy; 
Opisują obszernie swej głowy marzenia, 
Wierszem białym bełkocząc nieziemski Poe-emat: 
 

Aletheia Phrikodes 
 

Omnia risus et omnia pulvis et omnia nihil. 
 
Diable chmury wezbrane w otchłannym przestworze 
Bezdźwięcznego nieba noc posępną dusiły; 
Nie dobiegały również zwykłe szepty bagnisk, 
Ni jesiennego wichru odgłos nad mokradłem, 
Ni mrukliwe hałasy bezsennego gaju, 
Którego wnętrze nigdy nie widziało słońca. 
W tym właśnie zagajniku czyha jar straszliwy, 
Drzew niemal pozbawiony; w środku staw się czai 
O nieznanych głębinach; woda z ciemnym licem 
(Choć nikt nie zna jej barwy, ponieważ dnia światło 
W strachu z dala się trzyma od brzegów cienistych). 
Opodal w zboczu wzgórza jaskinia ziejąca 
Tchnie z głębin niepojętych zatęchłym powietrzem: 
Od niego więdną liście na drzewach skarlałych, 
Stojących wokół, mroki upiorne drapiących 
Groźnymi gałęziami. Do jaru diablego 
Schodzą się leśne stwory i rzadko wracają: 

                                                 
4
 Somnus – rzymski bóg snu. Lidia – starożytne państwo w zachodniej Azji Mniejszej (przyp. tłum.). 

5
 Nalewka na bazie aloesu i mirry pita w celach leczniczych (przyp. tłum.). 

6
 Był to piękny młodzieniec, w którym zakochała się grecka bogini księżyca, Selene. Za miłość do Hery Zeus 

skazał Endymiona na sen wieczysty (przyp. tłum.). 



Raz ujrzałem na jednym obłupanym głazie, 
Stojącym niczym ołtarz przed grotą, istotę, 
Która prędko czmychnęła przed moim spojrzeniem. 
W tym to właśnie półmroku samotnie dumałem 
O niemrawych południach, kiedy świat zewnętrzny 
Zapomina mą postać w swym blasku radości. 
Wilkołaki tu wyją w nocy, tudzież dusze 
Tych, co znali mnie dobrze w już minionych czasach. 
Las jednakże tej nocy nie przemawiał do mnie; 
Milczały też moczary i wiatr nad bagniskiem, 
Wicher nie jęczał także wśród samotnych murów 
Budowli nawiedzonej, zimnej, gdzie leżałem. 
Bałem się w sen pogrążyć lub iskrę ugasić 
Tlącą się nad ogarkiem u łoża mojego. 
Całkiem mną strach owładnął, kiedy pod sklepieniem 
Wieży starej tykanie zegara zamarło 
I w ciszę się zmieniło przepastną i zimną, 
Że aż zęby szczękały — jak się da najciszej. 
Wówczas płomyk zabłysnął i zginął bez śladu, 
Porzucając mnie w szponach piekielnych cielesnej 
Ciemności, której skrzydła bijące nagnały 
Upiorne, gęste smugi mgieł trupem cuchnących. 
Byty mgliste, nieznane, bez kształtu i nazwy 
Pchały się między sobą we wrzącej czeluści, 
Chaotycznej, wiodącej w głębie ku morzu 
Niemej grozy, plugawej kłębami złych myśli. 
Poczułem to na sobie, czułem oczy kpiące 
Przeklętego wszechświata na swej biednej duszy; 
Nic jednak nie widziałem aż promień nie błysnął 
Bladej barwy przez całe niebiosa gnijące, 
Świecąc na sceny, których nie chciałem oglądać. 
Zdało mi się, że wody tajemne w jasności 
Wreszcie odbiły kształty, a także w swej głębi 
Ohydnej ukazały, co dotąd ukryte; 
Zdało mi się, że świta demoniczna z groty 
Ze śmiechem chwiejnie lezie diabelską watahą; 
Taszcząc w łapach cuchnących ohydne potrawy,  
Z padlin świeżych złożone, na ucztę bezbożną. 
Zdało mi się, że drzewa głodnymi szponami 
Sięgały chciwie w stronę rzeczy nienazwanych; 
W tym momencie duszące widmo szkodliwości 
Wypełniło dolinę dowodząc, że żywot 
Olbrzymi bezcielesnej ohydy się zbudził 
W na poły świadomej, zdrowej aurze miejsca. 
Rozbłysła ziemia, wody, jaskinia i drzewa, 
Ruchliwe kształty oraz byty nienazwane 
Takim poblaskiem, jaki ludzie dostrzegają 
W zamokłych chaszczach odległych moczarów, 
Gdzie kłody wstrętne gniją i stęchlizna rządzi. 
Zdało mi się, że ognie mgliste blaskiem zdobią 
Dobrze znane fragmenty cienistego gaju, 
A wirujący eter przeszywa strumieniem 
Gorącą masę światów, co właśnie powstają 
Tu i tam poprzez cały wszechświat nieskończony 
Dziwnie zmieszanych świateł i wiecznej ciemności; 



Gdzie wszelkie byty mają dogłębną świadomość, 
Ale nie mają ciała w nam znanej postaci. 
Tych wirów prędko mknących ma dusza, od ciała 
Oddzielona, już była prawdziwą składową; 
Nie czułem się mniej sobą, ciała nie pragnąłem. 
Wówczas zrzedły mgieł chmury i w górze gwiazd scenę, 
Boską oraz bezkresną, w zdumieniu ujrzałem. 
Sam w kosmicznej oddali, widziałem drobinkę, 
Co srebrnym blaskiem nikłą dziedzinę wyznacza, 
Zwaną przez śmiertelników bezkresnym wszechświatem. 
A naokoło, niczym mgławice gwiazdowe, 
Błyszczały inne światy, większe od naszego, 
I obsiadłe przez życia formy niezliczone; 
Tych jednostek za żywe byśmy nie uznali, 
Do ludzkich przywiązani myśli, co przyziemne. 
Jak w noc bezksiężycową nasza Droga Mleczna 
Silnym blaskiem ujawnia niezliczone sfery 
Słabym oczom ziemiańskim, zaś kule to słońca; 
Tak jaśniała ta wizja w mą duszę zdumioną: 
Lśniąca kurtyna, skarbem klejnotów iskrząca, 
A każdy z nich jest wielkim kosmosem słońc licznych. 
Gdy tak patrzyłem, ducha poczułem obecność, 
Który głosem nauczał nie będącym głosem, 
Myśli niosącym wzniosłe. Zwrócił mą uwagę, 
Że wszelkie galaktyki w zasięgu spojrzenia 
Jeno atom tworzyły w tym całym ogromie; 
Kresy ich za eteru królestwa sięgały — 
Przestrzeń ciepła i światła, ciągnącą za pola, 
Gdzie kwitną światy mgliste oraz niewidzialne, 
Pełne dziwnej mądrości i życia strasznego, 
I jeszcze dalej; aż do miriadów sfer światła, 
Sfer ciemności, w stronę olbrzymich otchłani, 
Które znają wibracje zaburzonych mocy. 
Pełen zadumy cichej, badałem ów napływ 
Nieskończonej istoty, lecz nie oczami, 
Bowiem duch nie korzysta z zasad tego zmysłu. 
Mądra ta bytność siłę mej duszy wspomogła; 
Wszystką wiedzę posiadłem, lecz tylko umysłem. 
Czas to wizja bez końca przed moim rozumem 
Z ogromnym widowiskiem nieustannych przemian 
I wieczystym konfliktem potęgi i woli; 
Spostrzegłem wieki mknące wspaniałym strumieniem, 
W nim początek i koniec kosmosu i życia; 
Widziałem narodziny słońc i światów, ich śmierć, 
Ich szybką transmutację w przejrzyste płomienie, 
Ponowne narodziny, śmierć drugą, ich drogę 
Odwieczną przez eonów bezkresną gonitwę, 
Nigdy nie są te same, lecz trwają by służyć 
Różnorodnym zamysłom tego, co wszechwładne. 
I gdy patrzyłem, okres jedynej sekundy 
Dłuższy był niż czas życia tej naszej planety. 
Moje myśli pognały ku pyłu drobince, 
Na której to cielesna ma wzrosła powłoka; 
Tej drobince, sekundę temu narodzonej 
Co w następnej przestanie istnieć; ziemi kruchej; 



Tej próbie nieudanej; wszechświatowej kpinie, 
Co dumą napawa nas, niespełnione mrówki, 
Śmierci zdane szkodniki, zadufane pchełki, 
Co zdobią ignorancję prostackim przepychem 
I nauczają w błędzie zwodniczej godności; 
Kruszyny, myślą zdobne, co chełpią się mianem 
Największego Natury cudu, i radują, 
Tonąc w głupiej fantazji, że szczególnie wielka 
Jest ich mistyczna władza nad całym kosmosem. 
A gdy ujrzeć pragnąłem wizję smutnej sfery, 
Która w zwiewnych odmętach się kryła, znikoma, 
Zdało mi się, że dusza moja, nastrojona 
Na bezkresność, nie chciała patrzeć na ten atom; 
Plagę wstrętną, niechciany wypadek przestrzeni; 
Glob wszelakiej błahości, na którym nie znajdę 
(Jak mówił mój przewodnik po niebach) ni śladu 
Czystości empireum — tu rodzi się jeno 
Zgubne zepsucie, niebios nieznośna zaraza; 
Gangrena i zgnilizna, choroba kosmosu; 
Tkanka trująca trwale, co zwie się człowiekiem: 
Ta tkanka (rzekł przewodnik) póty będzie się rwać 
Na szerokiej Stworzenia tkaninie, irytować 
Krótką chwilę, dopóki kojąca zagłada 
Nie uleczy choroby jaką przyniósł ten glob. 
Obrzydzony, zwróciłem me myśli gdzie indziej. 
Wtem przemówił przewodnik nieuchwytny kpiąco, 
Karcąc mnie za szukanie Prawdy ostatecznej; 
Wpajając w moje myśli piekącą pogardę 
Umysłu wspanialszego; wyśmiewając żałość, 
Która rozdarła życia esencję w mej duszy. 
Zdało mi się, że przyniósł wspomnienie momentu, 
Gdy od ludzi odszedłem, by w gaju wędrować 
Oraz rozmyślać w ciszy, zmroku, samotności, 
Nad tym, co zakazane, i rozpruć zasłonę 
Wszystkiego, co na pozór dobre oraz piękne, 
Kryjącą ściśle Prawdy straszliwą tragedię, 
By człowiek mógł zapomnieć swą ciężką niedolę, 
I dającą Nadzieję, gdzie Prawda ją miażdży. 
Przemówił, a gdy skończył, spostrzegłem płomienie 
Dymiących Niebios w strasznych dzielące się mękach; 
Wirujące w kipieli buntowniczej siły, 
Ale podległe prawom dla mnie niezgłębionym. 
Cykle i epicykle o takich rozmiarach, 
Że każdy był wszechświatem jakby, olśniewały 
Póki każdy się nie stał widmową poświatą. 
Wtem wybuchła na ukos jaskrawa bezkształtność, 
Rysa blasku czystszego, widok ponadludzki, 
Szerszy niż cała przestrzeń przez ludzi pojęta, 
Lecz tu wąska. Mignięcie niebiosów w jej głębi; 
A w nich dziwne stworzenia, tak wielkie i obce, 
Że nawet mój przewodnik ton głosu odmienił. 
Byłem gnany na skrzydłach o rzadkim ogromie, 
Gdy Dotyk rytmu niebios dosięgnął mej duszy; 
Przeszył mnie bardziej grozą niżeli radością. 
Potępił moje myśli zuchwałe: lecz teraz 



Zmienił swe nastawienie i zajrzeć zezwolił 
W coraz szerszą szczelinę tnącą ściany świata; 
Pozwolił wewnątrz szukać tego, co niezmierne; 
Pozwolił szukać Prawdy dawno upragnionej; 
Pozwolił stanąć twarzą w twarz z niesłychaną Rzeczą, 
Końcową, wieczną Prawdą, przyczyną dla ruchu. 
To mi zaproponował — jednak dusza moja, 
Pełna chęci do życia, umknęła bez wiedzy, 
Wyjąc w ciszy przepastnej bełkoczących głębin. 
 
Tak wył młody Lukullus, a strach go poganiał 
Wśród głębin bełkoczących — aż grzmotnął z posłania; 
W pokoju świeci biało wczesnoranne słońce, 
A w biedaka pamięci sny stają dręczące. 
Czuje gnaty bolące, a boleść ta kryje 
Nowinę dla umysłu, że ciało znów żyje. 
Gwiazdy — wszechświaty całe! — swą darzy wdzięcznością, 
Że koszmar niezdrowy jest już jeno przeszłością. 
Wstrząśnięty niebios pieśnią, nieznaną wśród ludzi 
(Czy ta wieczna muzyka to tylko zły budzik?) 
Na bogów przysiągł ziemi i nieba całego, 
Nie tknąć nigdy pasztetu, ni wierszy Poego. 
Zdaje się rosnąć wreszcie na duchu spodlonym, 
Na świat patrząc inaczej, z niejednej już strony; 
Puchar z płynem zbyt mętnym, by duszkiem go suszyć, 
Napojem leczy wszelkie boleści na duszy. 
(To tylko metafora — nie myślcie czasami, 
Że nasz młodzian się raczył mocnymi trunkami!) 
Gdy w oczach i na sercu wiatr czuje odnowy, 
Zwraca swe myśli jasne ku sprawom sklepowym; 
I dziwnie to powiedzieć: w końcu chyba pojął, 
Że zwykłe sprawy wyżej w jego sercu stoją. 
Odkąd Prawda stała się tak dalekim celem, 
Nasz pieśniarz szuka czegoś, co żąda niewiele: 
Z głębokim wdechem szydzi ze smutków powodzi 
I z barda złego świetny sklepikarz się rodzi! 
Wierszokleci słuchajcie, ludziki niebaczne, 
Księżycowi słać skończcie swe twory cudaczne; 
Wy, co o iskrę bożą wołacie zuchwale 
W wierszach krótkich i długich, lub bez wierszy wcale: 
Powściągnij, człeku, swój głód i wieszcze talenta, 
Strzeż się, byś nie utonął w tajemnych odmętach; 
Niechaj cię nie ponosi w żywotnych lirykach, 
W których ni sensu nie ma, ni nie brzmi rytmika, 
Bo jak Lukullus Lichy zapłaczesz niestety, 
Swoim własnym zmiażdżony koszmarem Poe-ety! 
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