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MIECZYSŁAW BRAUN
 

Golgota
Błąǳąc po mieście tym czarnym wieczorem,
Jak nad brzegami oślepłe czeluści,
Wołam cię sercem osłabłem i chorem:
Boże mó , Boże, czemuś mnie opuścił?
Mury kamienne stłoczyły się przy mnie,
Domy nieżywe, milczące, ak groby, —
Może w śmiertelnym wysławi cię hymnie
Parasol — sztandar deszczowe żałoby?
W głębi bezdenne zamknięty, ak w studni,
Chrypły od krzyku i niemy w boleści,
Wołam: niech przy ǳie! niech pierś mi zaludni
Burzą form swoich i falą swe treści!
Straszna samotność! w tem mieście znikomem,
Które est górą i znowu otchłanią, —
Wołam w milczeniu — i noc est nad domem,
Jak gdyby wszystkie dnie tęskniły za nią…
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

