Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

TADEUSZ MICIŃSKI

Noc majowa
Osły w koronach zasiedli na trawie —
świetlaki różę cału ą polną —
a śmierć odmiga się w stawie
i gra piosenkę swawolną.
Efemerydy¹,
lećcie w tan —
o kwiaty ezior, nereidy²!
na multankach³ w dąbrowie gra Pan⁴.
Efemerydy
lećcie w tan,
lećcie w tan —
miłosnym splotem
ob ęci
wieczyście młoǳi
i święci —
śmiertelnym grotem
przeszyci —
W migliwe sine fali
złote karasie i płotki,
a cierpliwe zimorodki
patrzą swym okiem ze stali —
a na drzewach stuk czarnych kowali,
i wśród arzębin kraśne krzywoǳióbki
i pustułki⁵ z oczyma ak hubki —
w świście wesołym i śpiewach
to nad wodą — to latam po drzewach.
Do nocne hulanki
stworzone w lasach polanki.
Wszystkie ptaszki hołd mi czynią,
bo ǳiś me śluby z boginią.
I oto nad eziorem,
stoim w kwieciu purpurowem,
łzy szczęścia le ąc z zachwytem i trwogą,
miłosną płonąc pożogą —
ogień ogarnia te prastare drzewa
i płaczą smolnymi łzami,
a zna oma — z mórz polarnych mewa
aureolą się toczy nad nami.
Ach, szkarłatne pnącze fakirów,
ach, kaktusów gwiaźǳiste królewny,
¹efemerydy — ednodniówki, ętki. [przypis redakcy ny]
²nereidy (mit. gr.) — nim wodne. [przypis edytorski]
³mulłanki — tu: ﬂetnia z trzciny. [przypis redakcy ny]
⁴Pan (mit. gr.) — bożek leśny, czczony szczególnie przez pasterzy. [przypis redakcy ny]
⁵pustułka — ptak z roǳiny sokołowatych. [przypis redakcy ny]

ach, dwa groby szklanne wśród kirów
i płomień serc naszych powiewny.
Zaszumiał skrzydłami król Gryf
ze swą kochanką Łabedą⁶ —
wśród płomiennych rumaków i grzyw
pęǳimy z Nom⁷ chmurnych czeredą —
a góry pod nami —
a śnieg pianą —
akby z ziemi wytrysnęły fale —
a dokoła bezmiar szaﬁrowy —
i ogień — i bór — i te sowy,
wpatrzone źrenicą przerażeń,
co po ęła boski szał wydarzeń.
Ale mi łzy płyną gorące,
leśne fauny patrzą na mnie drwiące,
bo ust naszych nie umiemy łączyć,
i ak rzeka do morza się wsączyć —
stoimy w nieme trwoǳe,
w zachwycie, w krwawe pożoǳe,
a na rękach oplecionych w kwiaty
sączą się rǳawe stygmaty.
Kona ące pary ednodniówek
do nóg mych pada ą z szelestem,
a grabarze czarni mrówek
wloką ich — w kurytarze pod rdestem.
—————————————
Niegdyś błąǳiłem przez te kolumnady,
co Abderrahman⁸ tworzył ukochane ,
w ametystową noc Szecherezady,
gdy w niebiosach płoną talizmany —
— — — usłyszałem ryk osła —
ach, ak rozpaczliwy —
ak ﬂet przedęty, ǳiki i chrapliwy.
Lecz nigdy w luǳkie krtani
taka dusza nie wyrosła,
taki ęk potępieńca z otchłani.
Ja z nim nie pó dę w zawody,
lecz wszystkim raǳę! —
Efemerydy,
lećcie w tan —
kwiaty ezior, nereidy —
na multankach w dąbrowie gra Pan.

⁶Gryf i Łabeda — postacie ze zmyślone mitologii kaszubskie ; on ma kształt gryfa, ona łabęǳia. [przypis
redakcy ny]
⁷Nomy (mit. germ.) — trzy ǳiewice, piastunki Losu. [przypis redakcy ny]
⁸Abderrahman — Abderrahman I, założyciel ( r.) niezależnego kalifatu w Kordobie, twórca sławnego
pałacu Alkazar w Sewilli i meczetu w Kordobie. [przypis redakcy ny]
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Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod warunkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/micinski-noc-ma owa
Tekst opracowany na podstawie: Młoda Polska. Wybór poezy , oprac. Tadeusz Boy-Żeleński, wyd. drugie,
Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, Wrocław 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów Łukasza Jachowicza.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Aneta Rawska, Katarzyna Talaga, Marta Nieǳiałkowska, Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: DSC_, sorbieus@Flickr, CC BY .
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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