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MIECZYSŁAW BRAUN
 

Oda do wolności
Uciska mnie łapa ciężka, ak dom,
Wrasta ą we mnie potworne korzenie, —
Gǳie est, ażeby uderzył, grom
W przestrzenie, w wolne przestrzenie?…
Kiedy mi słówka zde mu ą z warg,
Kleszczami ściska ą, wtłacza ą do skrzyń,
Nie umiem powstrzymać klątwy i skarg:
O, zmoro straszliwa, — zgiń!
Wszystko mi edno kto depce,
Czy but mi usta uciska,
Słońca nie będą wiǳieli ślepce,
Choćby ich grzało zbliska!
Wolności słodka i wściekła!
Burzo straszliwa! grzmiąca ak ǳwon!
Z akiego nieba, z akiego piekła,
Z akich powitam cię stron?…
Kto mi twą żagiew rozniesie
Do wszystkich domów i mieszkań?
Która wiosna i która esień,
I aka sprowaǳi cię ścieżka? — —
Niema cię w żadnych planach,
Niczy e nie spiszą cię pióra, —
Ale przy ǳiesz któregoś rana,
Jak do człowieka góra.
Wtedy poznam cię mądrością
Nieruchomych drzew nad wodą, —
Wolności, — tchnąca wolnością!
Wesoła, zielona swobodo!…
Ra u, ra u stracony,
Co chwila oǳyskiwany!
Wietrze wie ący na strony,
Wietrze szczęśliwy, pĳany!
Przez chmur, wichrów kołowroty,
Przez mrok, aki przemoc spiętrza,
Już przebĳasz swo e loty,
Wolności żywa, na większa!

O, upo na marsyǉanko!
Karnawał nad świata kołem!
Pachnąca nie krwią, lecz rumiankiem i macierzanką,
Wolności! do ciebie wołam.
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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.
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