
Opium. 



L 

Gdzie ln_dji starych las, 
Sród dżungli fal, 

Marynarz młody raz 
Błądząc mknął w dal... 

W tern patrzy - zjawa, złud 
Wyraźna zhyt. . 

Dziewczyna cud 
jak z bajki zwid' ·· 

Brązowych ramion dor1 
Pręży się wąż ... 

·Przepastnych oczu toń 
Wabi go wciąż! 

A w ręku czara, w niej napój wre ... 
"Heja !" - l srebrny głos go zwie : 

"Pi j! na czary dnie 
"Tam znajdziesz upojenie swe!. .. 
"Da ci napój ten 
"Przecudny opiumowy sen!. .. 
"W haszyszu obłęd się rzuć! 
"Pójdź ze mną wraz przędzę wrażeń snuć!. .. 
"Bo szczęście ci tylko dziś - opium da :. 
"Czar mych ust i miłość ma! 
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11. 

Mijały cudne dni 
Bez żadnych chmur ... 

Gdzie rozkosz cicho śni 
Serc dwojga wtór! 

Ale nie długo już 
Cza wicher zwiał. 

Miłości kruż 
Zdruzgotał szał! 

Hindus się zjawił tam 
l zabrał ją. .. 

Marynarz został sam 
Z tęsknotą swą! 

I tylko z daleka gd:liieś z pośród drzew ... 
" Hej a l" Szyderczy dźwięczał śpiew: 

"Pij ! Na czary dnie 
"Tam znajdziesz upojenie swe! 
"Pal, swą fajkę pal ! 
"Niech opium -- twój zagłuszy żal ! 
"W haszyszu obłęd się rzuć 
"Idź z inn ą wraz przędzę wrażeń snuć ... 
"Choć zjawę 11Hl może ci o pi um da -
"Wied z, że ci t; 11 i e koc ham ja!" .. 



III. 

Portowe miasto śpi!. .. 
Marynarz mknie ... 

W palarniach opium tkwi 
Noce i dnie! 

Az raz - napotkał ją 
U palarni bram 

Dziewczynę swą 
Hen z dżungli tam ... 

"Hej! dziewko! wino lej ! 
"Daj usta twe!" 

W objęcia pada jej 
Do ust jej lgnie ... 

W kielichy zaś zanim śnież piany_ spadt ... 
"Heja!" Trucizny wsącza jad!... 

"Pij! w kielicha dnie 
"Tam znajdziesz upojenie swe ... 
"Pij! kochanko ma~ 
"Wiedz, żem nad życie l<ochał~ja ! ... 
"Na ustach mych u~ta swe złóż! 
"Nie zbtłdzisz się nigdy więcej już! 
,,Sen cudny ... lecz wieczny! ci : opium da ... 
,,A więc pij l --- kochanko ma! 
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