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KRUK

Raz w godzinie widm północnej
Rozważałem w ciszy nocnej
Mądrość dawnych ksiąg przesławnych
Zapomnianych dzisiaj już.
W tem znużoną chyląc głowę,
Na pożółkłe karty owe
Słyszę oto w nocną ciszę
Kołatanie do drzwi, tuż.
Gość to myślę, u podwoi,
Zapóźniony u drzwi stoi.
Pragnie wejść choć późno już.
Gość, lecz jaki? Któżby? Któż...?

Grudzień to był wichrem śpiewny,
Lampy mojej blask niepewny
Kładł u stóp mych cienie drżące
Jak gasnących płatki róż.
Chciałem nim dnia wróci białość
W starych księgach uśpić żałość,
Za promienną, rzadką dziewą
Gdzieś zniknioną w blaskach zórz.
Za straconą, opłakaną
Dziś Lenorą w Niebie zwaną
Co w dal senną, bezimienną
Poszła i nie wróci już.

Słyszę smętne snując mary
Purpurowej szum kotary.
Fantastycznym zdjęty lękiem
Nie wiem, co mam myśleć już.
Tłumiąc trwożne serca bicie
Chciałem lęk ów uśpić skrycie
Powtarzając: „U podwoi
Gość spóźniony jakiś stoi,
Pragnie wejść choć późno już
Cóż innego? Cóżby? Cóż?”

Wreszcie płonnej zbywszy trwogi
Bez wahania szedłem w progi,
Gdzie u wniścia, mego przyjścia
Czeka gość wśród nocnych burz.
- Panie! - rzekłem - czy też Pani!
Wasze lekkie kołatanie
Tak ostrożne, ciche, trwożne,
Ledwie do mnie doszło już.
Byłem senny, śniłem może,
Raczcie wejść, wnet drzwi otworzę.
Otworzyłem, lecz na dworze
Nic, prócz nocnych wichrów, burz.

Nie śmiąc wejść w te pustki ciemne
Stałem długo... Sny tajemne...
Marząc jakich nikt śmiertelny...
W taką noc nie wyśni już.
A przede mną ciemność głucha,
Wicher tylko jeno z jękiem dmucha,
Niosąc tylko jedno imię smętne,
Tej, co zgasła w blaskach zórz.
Imię to Lenora! śpiewne,
Wyrzekł ktoś... To ja zapewne
Sam je rzekłem w tę noc burz
Bo któż inny? Któżby? Któż?

Więc na miejsce wracam dawne,
By znów badać księgi sławne
Lecz znów słyszę, w nocną cisze
Kołatanie, bliżej, tuż!
Czując żar płonący w łonie
Myślę: ... „chyba w nocnej toni
Wicher w szyby okien dzwoni,
Wicher co jęczy w tę noc burz.
Okno w ciemną noc otworzę
Wicher w szyby dzwoni może
Cóż innego! Cóżby? Cóż?”

Otworzyłem. I wnet potem
Szumnym, pewnym, równym lotem
Czarnopióry kruk wspaniały
prosto ku mnie leciał już.
Ni się wstrzymał, ani zbaczał,
Ku drzwi moim lot zataczał
Gdzie u góry biust Pallady
Jak domowy świeci stróż.
Na Pallady posąg biały

Wzleciał czarny kruk wspaniały
Czarnopióry demon burz.

Nie chcąc by gość hebanowy
Przejrzał z marzeń mych osnowy
Nawał mętnych myśli smętnych
Co mój duch obległy już.
Rzekłem siląc się na żarty:
- Choć czub nosisz mocno zdarty,
Wiem, żeś nie jest zwykłym kurem
Co przy ziemi gdacze tuż.
Tyś wędrowny kruk prastary
Co piekielne rzucił mary
Z Plutonowych spiesząc wzgórz
Powiedz jak cię tam nazwano?
Jakie nosisz wśród nich miano
A kruk rzecze:
- Nigdy już!

Lęk ogarnął mnie bezradny,
Na ten dziw tak bezprzykładny,
Że się do mnie ten twór ptasi
Tak od razu ozwał już.
Bo pomyślcie tylko sami!
Jak to dziwnie!? gdzieś nad drzwiami
Kędy biały biust Pallady
Jak domowy świeci stróż
Widzieć taki twór ponury,
Wyschły, straszny, czarnopióry
Co się zowie:
- Nigdy już!
Na popiersiu cicho tkwiący
Siedział czarny kruk milczący
Jakby w słowie, które wyrzekł
Całą duszę zawarł już.
Więc ja w smętnej rzekłem mowie:
- Jak odbiegli mnie druhowie
Jak nadziei jasne gońce,
W zmierzch wieczornych zgasły zórz,
Tak nim ranny brzask zaświeci
Gość skrzydlaty mnie odleci!
A kruk rzecze:
- Nigdy już!

Słysząc znów tak trafna mowę,
Rzekłem wznosząc trwożnie głowę,
Gdzie nad cichą biel posągu
Wzleciał czarny demon wróż.
- Bez wątpienia, w słów twych treści
Co nad biustem siedząc tuż
Oczy we mnie wpił błyszczące,
Jako żagwie dwie płonące,
Paląc serce mego łona
Jak pożarnych ogniem zórz.
I tak w dziwnych mar osnowie
Czoło wsparłem o wezgłowie
Gdzie się kładły mętne blaski
Jak opadłych płatki róż.
Na wezgłowiu głowę kładę,
Gdzie Lenory czoło blade
Już nie spocznie nigdy już!

Naraz w nocnej ciszy łonie
Słodkie się rozeszły wonie,
Jakby miękko, cicho ręką
Ktoś wonności rozlał kruż,

Chłonąc wonnych dym kadzideł,
Usłyszałem jakby skrzydeł,
Jakby lekkich stóp anielskich
Cichy szelest blisko, tuż!
- Panie! - rzekłem - Ty łask zdroje
Przez anioły szlesz mi swoje,
Balsamicznych lek nektarów
Gdzieś z niebiańskich zsyłasz zórz.
Przychyl ustom wonnej czary,
Bym przepomniał smętnej mary
A ból we mnie zmilknie stary
A kruk rzecze:
- Nigdy już!

- Kruku! - rzekłem - Hej wróżbito!
Czarnych potęg zły najmito!
Powiedz czyś ty twór śmiertelny?
Czy piekielnych poseł burz?
Lecz na święte Niebios godło
Co z nicości nas wywiodło
Powiedz, błagam dziwny ptaku!
Z Plutonowych zwiany wzgórz
Mów! czy ból mój i tęsknota,
Za Edeńskie spłyną wrota,
Gdzie Lenory duch promienny
Wśród niebiańskich gości zórz
Czy w Edeński kraj daleki
Wnijdę złączon z nią na wieki?
A kruk rzecze:
- Nigdy już!

Więc gniew we mnie wezbrał mocny
I krzyknąłem: ptaku nocny!
Niech cię znów na zrąb piekielny
Grom niezlękłych niesie burz.
Zwiń te skrzydła co się ścielą
Nad posągu cichą bielą.
Zdejm mi z serca dziób twój ptasi
Co jak ostry razi nóż.
Niechaj kłamny byt twój zgaśnie
jak przebrzmiałych echo baśni,
Snem śmiertelnych cicho zaśnij!
W bezpamietnych toni mórz.
Precz ode mnie! W kraj daleki
Odejdź stąd, lub zgiń na wieki
A kruk rzecze:
- Nigdy już!

I wciąż siedzi cicho tkwiący
Czarnopióry kruk milczący
Kędy blady biust Pallady
Jak domowy świeci stróż.
A wzrok jego w snów pomroce
Błyskiem dziwnych skier migoce
Jak sennego wzrok demona,
Co z piekielnych spłynął wzgórz,
Lampy mojej światłość blada
Na twór ptasi cicho pada
Czarnopióre cienie drżące
U stóp moich kładąc tuż.
A z tych cieni co się włóczą
U stóp moich marą kruczą
Już mnie żadne moce władne
Nie wyzwolą
Nigdy już!

  Jednak zamknięcie w świecie ciem-
ności, oddzielenie od świata jasnego, 
daje nam możliwość porzucenia po-
wierzchni, aby zbliżyć się do prawdzi-
wej głębi. Strefa płytka zawsze zwią-
zana jest z pojęciem bezpieczeństwa, 
pewności poznania, ale również z po-
jęciem akceptacji. Penetracja, sięganie 
w sfery ukryte w nieznanych głębinach 
niesie ze sobą coraz intensywniejszy 
posmak lęku i ryzyka. Czym jednak 
ryzykujemy? W mroku możemy sta-
rać się sięgnąć do tego, co podświado-
mość kryje w świetle dnia. Światło to 
nagość, oczywistość, nuda. Ciemność 
jest sekretem, jest niepewnością i stra-
chem, lecz jest również pokusą, owo-
cem zakazanym, dla tego jej moc jest 
tak potężna. To, co przeniknięte barwą
nocy jest również przeniknięte zapa-
chem snów, zapachem wolności jaką 
nasza podświadomość zyskuje, gdy ro-
zum pozostaje ‘martwy’. Noc miesza
w swym magicznym kotle smolisty, 
gęsty i mroczny wywar, który z każ-
dym łykiem uwalnia uczucia lęku i fa-
scynacji. Wszystko sprowadza się do 
tego, że ciemność jednocześnie przy-
ciąga nas i odpycha. Wabi tajemnicą, 
lecz zniechęca swoistym poczuciem 
obcości i niepokoju, jaki pojawia się, 
gdy utoniemy w mroku. W nocy mo-
żemy doświadczyć zacierania się gra-
nicy pomiędzy snem a jawą. Szczegól-
nie w ciemności, pozbawionej obcią-
żenia jakim jest jasność i wyrazistość
rzeczywistości widzialnej, wyobraź-
nia zyskuje niezwykłą lekkość. Owa 
lekkość związana jest z rozluźnieniem 
więzów, jakie nakłada logika i porzą-
dek panujący w czasie dnia. Świat no-
cy bardzo często jest nielogiczny i nie-
uporządkowany gdyż oddalony jest od 
tego, co świadome i określone ‘jasny-
mi’ zasadami. Szczególnie dzieci od-
czuwają coraz mocniejsze szamotanie
się niecierpliwej wyobraźni, usilnie 
wyrywającej się by uciec w ciemność.
Zawsze jest to ucieczka do skarbca 
ukrytego w mrokach podświadomoś-
ci. Tam przechowywane są wszystkie 
niesamowitości, wszystkie najpiękniej-
sze i najbardziej przerażające wizje, 
które skwapliwie magazynuje dziecię-
cy umysł. Lecz najgłębsze poziomy 
podświadomości kryją ciemne lochy, 
w jakich pozostają uwięzione najskry-
tsze marzenia i fantazje, wspomnienia 
i fragmenty snów. Jedne podobne są 
do delikatnych motyli. Inne, tkwiące 
najgłębiej, do krwiożerczych potwo-
rów, które nie bez powodu zostały we-
pchnięte w najdalszą ciemność. „Jeśli 
potraktujemy wyobraźnię jako istotę 
o stu różnych możliwych wcieleniach 
(...), to w jednym z nich przybiera ona 
kształt oszalałego goryla, stworzenia 
niebezpiecznego, całkowicie poza kon-
trolą. (...) Jednak od czasu do czasu
goryl wyrywa się na swobodę. Dzie-
ci rozumieją, że to wcielenie ich wy-
obraźni musi być trzymane na uwięzi.
(…) Niestety, ich klatki są znacznie 

słabsze niż te zbudowane przez doros-
łych.”77/ W nocy dziecko może do-
znać szczególnego rodzaju samotnoś-
ci, szczególnie, gdy panuje niepokoją-
ca cisza. Wtedy uczucie osamotnienia 
staje się bardziej intensywne a ciemny 
pokój wydaje się jeszcze bardziej obcy 
i tajemniczy. Wyobraźnia znacznie 
stłumiona w wieku dorosłym nocą za-
wsze nabiera niespotykanego wigoru. 
Nawet człowiek dojrzały odczuwa 
ową wzmożoną, wręcz mrowiącą od 
środka ruchliwość myśli krążących 
coraz niżej i niżej nad czarną głębią 
kryjąca w sobie to, co zostało wyparte, 
odepchnięte, lecz nigdy do końca za-
pomniane. Mrok zdolny jest wywabić 
to tajemnicze ‘coś’ na powierzchnię, 
a gdy już to się stanie rozum niespo-
dziewanie przeobraża się w twór sła-
by i wątły. W nocnej ciszy ludzka fan-
tazja potrafi krzyczeć. Czasem jednak 
jest to ryk dobywający się z czarnych
trzewi potwora, kryjącego się w naj-
bardziej mrocznej części labiryntu pod-
świadomości. Krzyk ten rozlega się 
we wnętrzu naszej głowy wypełniając 
ją dźwiękiem zbyt intensywnym by 
można go było znieść i nie zbliżyć się 
do krawędzi przepaści, jaką jest sza-
leństwo. Ciemność z niezwykłą jasnoś-
cią uświadamia nam fakt, że nasze lęki
„zawsze mogą wywołać z mroku ko-
lejnego potwora.”78/ Możemy zamk-
nąć oczy, ale wciąż będziemy widzieć 
upiorne obrazy, jakie umysł bezlitoś-
nie wpycha nam pod powieki. W ta-
kich chwilach nic nie jest w stanie dać
większej ulgi niż widok światła. Rze-
czywistość powraca do granic normal-
ności a drapieżnie czerniejące kształ-
ty nagle ponownie przeistaczają się w
meble. Wspomnienie lęku stopniowo 
oddala się i blednie, tracąc swój cha-
rakterystyczny smak. Jednak bez niego 
nie można poznać smaku ciemności. 
Nie można jej skosztować bez cienia 
trwogi, bez najlżejszego nawet aroma-
tu ulotnego niepokoju. Chcemy po-
znać jej tajemnicę, gdyż to, co groźne 
jest również fascynujące. Ciemność 
wzbudza lęk, lecz jednocześnie fascy-
nujące jest przezwyciężanie tego lę-
ku, odkrywanie sekretów, jakie zataiła 
przed nami noc. Podróż w głąb ciem-
ności jest też podróżą w głąb swoje-
go wnętrza, próbą sięgnięcia w mrok 
podświadomości. Jest to próba zaspo-
kojenia ciekawości nieznanego, walka 
z lękiem przed czernią pierwotną, któ-
rą każdy z nas nosi w sobie.

 70/ S. King, Miasteczko Salem, s. 230
71/  A. Kępiński, Lęk, s. 80
72/  M. Lurker, dz. cyt., s. 200
73/  Z. Kubiak, dz. cyt., s. 176
74/  Tamże, s. 267
75/  J. Parandowski, dz. cyt., s. 168
76/  A. Kępiński, Psychopatologia ner-
wic, s. 65
77/  S. King, Danse Macabre, s. 154
78/  Tamże, s. 23

Readings By Angela
Angela is a world renowned Psychic

Are you tired of being in the dark? Alone? Confused? Sick?
Are you having problems in marriage? Family? Drugs?

Reunites Loved Ones
One visit will convince you of Angela’s true amazing gift

Take control of the set backs in your life
Need answers? See Angela for a better tomorrow.

By Appointment Only
100% Guaranteed!!! 778-389-1754


