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AKT II (fragment) 

 

 

GRONU PIĘKNY: 

To prawda, że stworzono cię z dzikiego kwiecia? 

 

BLODEUWEDD (Bierze ze stołu naręcze kwiatów): 

Widzisz te pąki? Spójrz, jakie są ciche – 

Powiedziałbyś, że piękność ich jest wieczna,  

A jednak umrą. Zerwano je po to, 

By ozdabiały stół przez krótką chwilę, 

Trwają, związane. Lecz są bez korzenia, 

Ich poranione serca już wiotczeją, 

Łodygi gną się z wysiłku, aż w końcu, 

Zgarbione, zrzucą wielobarwne płatki, 

Zmarnieją, wyschną i umrą przedwcześnie… 

Powiedz mi, panie – ja też jestem piękna? 

 

GRONU PIĘKNY: 

Róża nad różami.  

 

BLODEUWEDD: 

A jednak i ja więdnę, 

Gdyż nie mam wśród ludzi korzenia ni ziemi. 

Jest woda, co może uśmierzyć ból tych kwiatów, 

Oddalić ich skonanie; lecz mnie wydarła ziemi 

Dłoń tyrana i położyła tu, aż umrę 

Z dala od życzliwego nektaru młodości.  

 

GRONU PIĘKNY: 

Czego więc pragniesz? 

 

BLODEUWEDD:  

Powiedz mi swój sekret,  



A wówczas ja wyjawię ci swą wolę.  

 

GRONU PIĘKNY: 

Pokochałem cię z chwilą, kiedy cię ujrzałem.  

 

BLODEUWEDD: 

I z tej przyczyny chciałeś mnie porzucić? 

 

GRONU PIĘKNY: 

Masz przecież męża. Ja przy jego stole 

Jadłem i piłem. Czyżby stare prawa 

Nie nakładały na mnie obowiązku?   

 

BLODEUWEDD: 

A teraz? 

 

GRONU PIĘKNY: 

A teraz zatraciłem się w miłości. 

W tobie spełniają się wszystkie me nadzieje. 

 

BLODEUWEDD: 

Nie wspomnisz tedy więcej o wyjeździe? 

 

GRONU PIĘKNY: 

Nigdy. 

 

BLODEUWEDD: 

A co z twym szlachectwem, tradycją, obyczajem? 

Rodziną? Lojalnością wobec wyższych rodem? 

 

GRONU PIĘKNY: 

Zapomnę o nich.     

 

BLODEUWEDD: 

Nie, nie zapominaj. 

Inaczej przyjdzie dzień, gdy ich wspomnienie wróci,  

Ostudzi krew i zgasi płomień twojej żądzy.  

O nie, mój przyjacielu, wybierz jedno z dwojga:   

Bezpieczną, oswojoną moralność człowieka  

Lub cały dziki żywioł moich pocałunków. 

Lecz najpierw pomyśl dobrze. U ludzi czeka cię 

Pewność więzi rodzinnych, przyjaźni, małżeństwa,  

Długie beztroskie lata życia w cichym dworze,  

Aż złożą cię w grobowcu obyczajnych przodków, 



A dzieci poniosą twe mary. Ze mną zaś 

Możesz być pewien tylko tej jednej minuty, 

Gdyż ten, kto mnie pokocha, musi też pokochać 

Samotność wolności i ryzyko. Już nigdy  

Nie zazna przyjaźni, nad jego cichym grobem 

Nie będą stać dzieci. Lecz kaskadą mych włosów 

Raz jeden napoję mu zmysły; moje piersi 

Ten jeden raz zagłuszą mu poszepty świata 

I w tej sekundzie znajdzie on swój raj… Twój wybór. 

 

GRONU PIĘKNY: 

Los zetknął nas dwoje; mamże teraz odejść 

Zostawiwszy ten najpiękniejszy w życiu sen?  

Odrzucić tę boską godzinę? Tak, wybrałem: 

Moją duszą na zawsze zawładnęła  

Twa piękność, twoja wola i ta chwila. 

 

BLODEUWEDD: 

Całą mą wolą jest poznać śmiech miłości… 

(Nalewa wina do pucharu.) 

Posłuchaj mnie, młodzieńcze: W dniu, gdy mnie schwytano,  

Przykuto do dworu i małżeńskiego łoża, 

Gwydion dał mi to wino o przedziwnym smaku, 

Które Pryderi przywiózł z Annwn. Skosztowałam, 

Ale resztę ukryłam i przysięgłam sobie, 

Że nie dotknę go więcej, póki nie nadejdzie 

Dzień uczty z mężczyzną, którego ja wybiorę 

Ja sama, z własnej woli. Tak długo kryłam dzban, 

Po wielokroć pragnęłam poczuć słodki smak, 

Aż wreszcie dzisiaj w lesie usłyszałam róg –  

Brzmiał jakby rozkaz króla i zakończył długie 

Miesiące mej niewoli. Wtedy już wiedziałam,  

Że już wkrótce te usta, co wołają w borze, 

Wypiją razem ze mną z kielicha miłości…  

(Pije i podaje mu puchar.) 

Pij, Gronu, na brzegu poczujesz mą pieczęć. 

 

GRONU PIĘKNY: 

Wypiję i przysięgnę wieczną miłość, która –  

 

BLODEUWEDD: 

Nie, mój ukochany, nie przysięgaj mi. 

Zostaw zaklęcia tym, co obwarowywują  

Cherlawe namiętności starym obyczajem 



I ostrożnymi więzami swych surowych wiar. 

Czym byłaby przysięga, jeśli nie przyznaniem, 

Że ta godzina szczęścia nie jest dość upojna? 

A ty bądź spokojny w tę naszą noc radości, 

Porzuć lęki o przyszłość. Cała moc natury 

Skupia się teraz we mnie, aby cię nasycić,  

A jeśli mnie nie zmoże, nie zmoże i ciebie. 

 

GROWNI PEBR (Pije):  

Niechaj ten kielich, który dotknęłaś wargami, 

Da przedsmak pocałunków. Tej nocy wolałbym 

Umrzeć z tobą w ramionach, o moja najmilsza,  

Niż przeżyć ranek, kiedy budzę się bez ciebie.  

 

BLODEUWEDD: 

Rhagnell, Rhagnell…        

 (RHAGNELL wchodzi.)  

Zaściel na noc łoże  

W oszklonym pokoju i połóż na nim 

Najcieńsze, najbielsze płótna, jak wtedy,  

Tej pierwszej nocy po mych narodzinach.   

(RHAGNELL wychodzi.) 

Mój przyjacielu, powiedz, skąd się wzięło 

Twoje uczucie do mnie, co ujrzałeś?   

 

GRONU PIĘKNY: 

Któż to wypowie? Twą postać, twarz, chód, 

Ciało płonące jak ogień pod szatą. 

 

BLODEUWEDD: 

I nic poza tym? Czyś nie ujrzał cudu 

Moich narodzin? Zanim tu przybyłeś,  

To ciało było mi tylko więzieniem, 

Jak martwy kokon dokoła motyla; 

A potem przyszedłeś ty, niczym wiosna, 

Darując mu skrzydła, porywając krew 

Do miłosnego tańca. Pójdź, kochany, 

Życie jest nasze, a kochać to być wolnym. 

 


