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I
Niegdyś dom mó ochoczy i świat za dąbrową
Porzuciłem, by dachu nie mieć ponad głową,

Bezdomność, Samotność,
Życie ako wędrówka,
Podróż, Pielgrzym,
Poświęcenie, Droga

I siebie porzuciłem gǳieś na skra u lasu
Bez pomocy, bez żalu, bez śpiewu, bez czasu
I biegłem tam, gǳie burza, mrok i zawierucha,
By serce niepokoić i narazić ducha —
Tak się chciałem utruǳić i krwią własną zbroczyć,
Żeby istnieć wbrew sobie i ból swó przekroczyć.
I minęło lat wiele — i po latach wielu —
Marnotrawiąc dróg tysiąc — dotarłem do celu
I pieśniami nade mną rozbrzmiały niebiosy,
Powiększyły się kwiaty, zolbrzymiały rosy —
I zgadu ę, że z płaczem, po własnym pogrzebie,
W opuszczoną bezdomność powracam do siebie.

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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