
Epifanie" (Objawienia), zdumiewające młodzień-
cze poemaciki-notatki prozą, którymi osiemnasto-
letni Joyce oczarował największego poetę Irlandii 
Yeatsa. Joyce zaczął pisać „Epifanie" na jprawdo-
podobniej jeszcze jako chłopiec. Nazwą tą określał 
nagłe zarejes t rowanie zjawiska lub nieoczekiwane 
powstanie myśli, m a j ą c e j autonomiczną wartość 
artystyczną pomimo swe j pozornej banalności. 
Epifanie są — jak gdyby — dowodem osobliwego 
widzenia świata przez ar tys tów i w związku z tym 
zaprzeczeniem istnienia banałów w dostrzeganym 
przez nich świecie. Dla ar tys ty wszystko może być 
materiałem, jeśli potrafi dojrzeć rzeczy zwykłe 
w odpowiedni sposób. Zdaniem Joyce 'a to nagłe 
dostrzeżenie „wewnętrznej istoty rzeczy" jest wła-
śnie Objawieniem. 
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james joyce 

W czapce ze wstęgami 
Pieśń w dolinie snuje : 
Wtóru je , wtóru je 

Każdy z was kto kocha. 
Śpioch został ze snami: 

Niechaj życie prześni, 
Dźwięk śmiechu i pieśni 

Nie poruszy śpiocha. 

Śpiewa wciąż zuchwałej , 
Pośród wstąg strumienia. 
Chór pszczół u ramienia 

Dzikich mu przygrywa. 
Nie można śnić dalej, 

Sny się już prześniły... 
Jak do miłej miły, 

Serce me, przybywam. 

z tomiku „Muzyka kameralna" 
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waldemar jasiński 

To nie jest taniec. 
Zejdź pomiędzy ludzi, chłopcze młody, i zatańcz 
dla nich... Biegnie, ciemno odziany, gibki i sku-
piony, by zatańczyć przed tłumem. Nie ma dlań 
żadnej muzyki. Zaczyna tańczyć daleko w dole, 
pośród amfiteatru, powolnymi i giętkimi ruchami 
członków przechodząc z poruszenia w poruszenie, 
z całym wdziękiem młodości i oddalenia, aż zdaje 
się wiru jącym ciałem, pa jąk iem kołu jącym w prze-
strzeni, gwiazdą. 
Pragnę krzyknąć do niego słowa uznania, 
krzyknąć butnie nad głowami tłumu 
Patrzcie! Patrzciel 
Taniec jego nie jest tańcem nierządnic, tańcem 
córek Herodiady. 
Wznosi się spośród ludzi, nagły i młody, i męski, 
i opada ponownie na ziemię w drżącym łkaniu, 
by skonać pośród t ryumfu. 
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