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De profundis¹
 .  

Z amy czarne , z rowu głębi
Wznosimy ǳiurawe dłonie,

Wo na, Żołnierz, Pokó ,
Otchłań, Modlitwa

W których bagnet krwawy płonie,
O, Panie, ak lot gołębi!

Ognia rǳa, posuchy skaza
Spaliła skronie, ak wióry;
Zwalono na nie wichury
Fal, płomieni i żelaza!

Wiǳisz nas w skorupie błota,
Uschłych, ak proch, co się kruszy…
Lecz czyś oglądał loch duszy,
Do rzał podmuch, co migota²?

Wydrążyły nas boleści,
Kres w ma akach się oddala,
Oto zalewa nas fala,
Jako rozbitków bez cześci³.

Oświeć serce, co przetrwało
W szańcu, gǳie woda bulgoce,

Grób

Rozedrzy le e i noce
Strasznymi skrami zapału!

Wypłać żołd boską zapłatą,
Którym⁴ glina skle a rany.
Martwym da sen nieprzespany:
Panie! zasłużyli na to.

¹de profundis (łac.) — z głębokości; nawiązanie do Psalmu  z biblĳne Księgi Psalmów: „Z głębokości
wołam do Ciebie, Panie”. Wiersz został napisany przed śmiercią autora na oncie na początku pierwsze wo ny
światowe . [przypis edytorski]

²migota — ǳiś popr. forma  os. lp cz.ter.: migoce a. migocze. [przypis edytorski]
³cześci — ǳiś popr. forma D. lp: czci. [przypis edytorski]
⁴Wypłać żołd boską zapłatą, którym glina skleja rany — sens: wypłać żołd tym żołnierzom, którzy ma ą rany

poskle ane gliną. (W oryginale ta strofa brzmi: „Mais aux morts, qui ont tous été/ Couchés dans la glaise et le
sable/ Donnez le repos ineffable,/ Seigneur! ils l’ont bien mérité.”). [przypis edytorski]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bernard-de-profundis
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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Jak możesz pomóc?
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