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BOLESŁAW LE$MJAN 

, 

WE SNIE 
Snisz mi się obco. Dal bez tła, 
Wieczność się w chmuTach błyska. 
Lecimy Tazem. Mgła i mgła! 
Bóg, ciemność i urwiska. 

Do mgły i mToku naglisz mnie 
I szepcesz, zgTzana lotem: 
,,Toć ja się tobie tylko foię! 
Nie zapominaj o tem ... ". 

Nie zapominam. Mkniemy wzwyż 
Do niewiadomej mety. 
O, jak ty tTUdno mi się śnisz! 
O, jawo moja, gdzie ty? 

Wielmożny Sindbad w Bagdadzie 

Piszę z mOTza do Ciebie, kochany Sindbadzie! 
Choć się buTza zerwała i fala się kładzie 
Na mój gTzbiet i przeTywa mój spokój i ciszę. 
Ja - mimo burz i wichTów - list do Ciebie piszę. 
Nazywają mnie ludzie Diabłem Morskim. ale -
Choć jestem MoTskim, diabłem nie czuję się wcale. 
PTzeciwnie -jestem dobTy, tkliwy. choć Tubaszny. 
Bo mam brzuch zbyt pękaty i pysk bardzo stTaszny. 
Opuść prędzej swój pałac i pożegnaj wuja. 
Czyż nie nęci Cię okTęt ,co po moTzu buja? 
Czyż nie wabi cię podTóż dziuma i daleka? 
Cud nieznany w nieznanej podTóży cię czeka. 
Czeka cię bajka senna w zaklętej kTainie 
I KTóleuma stęskniona. co z uTody słynie. 
I skaTby ,i przepychy, i dziwy .i czary! 
Pędź na lotnym okręcie przez nwTza obs.zary. 
Zwiedzaj wyspy, półwyspy ,lqdy i .przylqdki. 
I najdalsze zatoki. najskTytsze zaka,tki. 
Zwalczaj u·szelkie przeszkody i wszelkie zawady! 
Pędź. lei·. ·plyi1. bez ustanku! Posludiaj mej rady! 
Tego ci życzy. uk'on p1·zesylajqc dworski, 
Ko<'hajqc:y cię szc:zeTze - I woj dTl'h 

DIABEŁ MORSKI 



Sindbad 
zwany Żeglarzem 
urodzony w Bagdodzle 
mieście perskim 
mieszkaniec wspaniałego pałacu 
właściciel nlezmlemych bogactw 
miał llcznq służbę 
oraz wuja Tarabuka poetę 
kt6ry pisał okropnie złe 
wiersze z błędami ortograficzny
mi 
Sindbada nudziło to wszystko 
i męczyło 
bo awet 
za duże bogactwo 
może nudzić I męczyć 
Zaczql więc przy pomocy 
dziwnego stwora 
Diabła Morskiego 
podr6żować ni to we śnie 
ni to na jawie 
a w każdej z tych podr6ży 
spotykał coraz to lnnq 
piękną kr61ewnę z bajki 
Ale jak to bywa 
w snach I bajkach 
po obudzeniu kr61ewny znikały 

I Sindbad znowu musiał 
męczyć się w swoim wielkim 
wspaniałym pałacu 
gdzie wuj Tarabuk 
wpadał na coraz to nowe 
pomysły z wierszami 
a rozpanoszona służba 
robHa co chciała 
Wszystko jednak dobrze 
się skończyło 
jak to w prawdziwej 
bajce dla grzecznych dzieci 

Morał z tej opowiastki 
wynika taki 
że nie należy mleć za dużo 
pieniędzy 
za dużo służby 
nie należy pisać wieszy 
oraz posiadać zbyt 
bujnq wyobraźnię 
ba bez tego wszystkiego 
też da się żyć 
chociaż 
co tu dużo gadać 
takie życie 
to co to za życie 

logo.wie stworzyH leki, by zwalczały choroby; wino, by uśmie
rzało troski; sny zaś, by wskazywały drogę ślepcom - jeśli tylko 
potraflq oni ocenić to dobrodziejstwo 

(przysłowie staroegipskie) 

Rozmla..Y marzeń sennych sq bardzo r6żne; bywajq kr6tkle 
o jednym obrazie lub o kilku małych, zawlerajqce tylko jednq 
myśl lub tylko jedno słowo, Inne zaś, bogate w treść, zawie
rajqce całe powieści, zda się, bardzo długo trwajqce. Marzenia 
mogq mleć sens, alba przynajmniej wqtek, nawet czasami dowcip, 
fantazję i piękno, Inne zaś sq pogmatwane, bezrozumne, nie
dorzeczne, czasami wprost szalone. 

Bywajq sny, kt6re nie czynlq na nas żadnego wrażenia, i ta
kie, kt6re poruszajq w nas głębie uczuć, b61 spotęgowany do 
płaczu, lęk - aż do przebudzenia, zdumienie, podziw ltd. Prze
ważnie tuż po ocknięciu się ze snu ldq marzenia senne w za
pomnienie. Inne zn6w, jak np. marzenia senne z czas6w dzieciń
stwa, utrzymujq się w pamięci, jak świeże przeżycie, przez prze
ciąg 30 laf. Marzenia senne mogq pojawić się tak jak .fudzie, 
jeden raz I nigdy więcej, lub też zjawlajq się one kilkakrotnie 
u jednej I tej samej osoby, nie zmieniajqc wcale - lub też tylko 
nieznacznie - treści. 

(Zygmun t Freud: Wstęp do psychoanalizy) 

Dobry jest sen, gdy o świcie wychodzi się z domu łatwo, bo 
nikt z ludzi wewnqtrz nie zatrzymuje, drzwi zaś nie sq zamknięte 
na klucz. Oznacza to, że wszystko p6jdzie zgodnie z życzeniami 
i po myśli. Natomiast nie m6c znaleźć wyjścia z domu własnego 
lub tego, w kt6rym śniący właśnie się znajduje, zapowiada zły 
obr6t rzeczy. 

Sen, ie się płynie na okręcie spokojnie, dobry dla wszyst
kich. Natomiast sen o żegludze w czasie burzy morskiej zapowiada 
przykrości I niebezpieczeństwa. 

Zawsze zaś dobrze widzieć we śnie morze pienlqce się I sfa
lowane, jest to bowiem zapowiedzlq spraw wielkich. Pełna cisza 
na morzu oznacza bezczynność, burza zaś kłopoty I straty. 

(Sennik Artemidora) 
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