
WENUS WE MGLE – SEN ALEKSANDRA 

Przyszła pani jesień, swoim płaszczem okrywa całą okolicę, często padają 

deszcze, liście żółkną i opadają z drzew. Dni są coraz krótsze a noce coraz 

dłuższe, przed zapadnięciem zmroku tworzą się gęste mgły ograniczające 

widoczność. Położyłem się na nocny spoczynek – zasnąłem, nagle poczułem 

że stałem się bardzo lekki jak gdybym nic nie ważył, uniosłem się w powietrzu 

zobaczyłem swoje ciało leżące bez ruchu jakby było martwe i nie dające żad-

nych znaków życia. Nie zwracając na to większej uwagi otworzyłem okno i jak 

duch wyfrunąłem przez okno. Udałem się w kierunku parku południowego, 

leciałem nad domami i po chwili dotarłem na miejsce. Oniemiałam ze zdziwienia 

ponieważ drzewa posiadały blaszane liście. Żołędzie i kasztany to były żarówki 

migoczące w ciemności w miejscach gdzie powinny stać latarnie stały rzeźby 

greckie i rzymskie, każda z nich trzymała w ręku gazową pochodnię oświetlające 

alejki w parku. Obejrzałem je wszystkie dokładnie i moją uwagę zwróciła figura 

bogini Wenus. Pomyślałem, wyobraziłem sobie że ona ożyła. Po kilku minutach 

ruszyłem w dalszą drogę dotarłem na wielką polanę na jej środku znajdował 

się staw po którym pływały kaczki i łabędzie woda była tak czysta, że było widać 

dno i żerujące żółwie błotne. Teren ten wydawał mi się krainą marzeń i fantazji, gdy 

tak bujałem w obłokach nagle całą okolicę spowiła gęsta mgła, była ona tak 

gęsta że nie widziałem nawet swoich dłoni, przestraszyłem się bardzo, bo nie 

wiedziałem w którą stronę mam iść usłyszałam czyjś głos który wzywał mnie 

do siebie. Rozejrzałem się po okolicy w oddali dostrzegłem na wpół przezro-

czystą postać młodej nagiej kobiety zląkłem się bo nie wiedziałem z kim mam 

do czynienia podszedłem do niej a ona rozpłynęła się we mgle jakby nigdy nie 

istniała chyba jedynie w mojej wyobraźni. Zasmucony wróciłem do swojego 

domu położyłem się spać a następnego dnia uświadomiłem sobie że to był 

jedynie sen albo jawa tego nie wiem tak naprawdę. 

                                                                                                                         Aleksander Kienc     



VENUS IN THE MIST - ALEXANDER’S DREAM   

Lady Autumn has arrived. She has covered the whole area with her coat. It often 

rains. Leaves turn yellow and fall off the trees. The days are getting shorter and 

the nights are becoming longer with dense mists that limit visibility before dusk 

falls. I laid down to sleep at night - I fell asleep. Suddenly I felt that I became 

very light as if I didn’t weigh anything, I floated in the air and saw my body lying 

motionless as if it were dead and giving no signs of life. Not paying much atten-

tion to this, I opened the window and as the spirit I flew out the window. I was 

heading towards the South Park, flying over the houses and after a while I got 

there. I was amazed because the trees had tin leaves. Acorns and chestnuts 

were light bulbs flickering in the darkness. Where lanterns should stand there 

were Greek and Roman sculptures, each holding a gas torch illuminating the 

alleys in the park. I examined them all carefully and my attention was drawn 

to the figure of the goddess Venus. I thought, I imagined that she came to life.   

After a few minutes I set off on my way to a huge glade in the middle of which 

there was a pond with floating ducks and swans. The water was so clear that 

you could see the bottom and the mud turtles. This area seemed to me as a 

land of dreams and fantasies. When I was rocking in the clouds, suddenly the 

whole area was covered with thick mist, it was so thick that I could not even 

see my hands. I was really scared because I did not know which way to go. 

I heard someone’s voice calling me. I looked around and saw a half-transparent 

figure of a young naked woman in the distance. I got scared because I didn’t 

know who I was dealing with. I approached her and she melted in the mist as 

if she never existed except in my imagination. Disturbed I returned to my 

house and went to bed. The next day I thought it must have been just a dream. 

Or maybe this was real. I don’t know.   

                                                                                                                          Alexader Kienc


