Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

GUSTAW DANIŁOWSKI

Świat
Tratu ąc ciała żywe, miażdżąc serca, dusze,
Niby szalone słonie olbrzymią lawiną
Prą się luǳie na luǳi i w ciemności płyną,
Jak okręt obłąkany w nocne zawierusze.
Zapomniano o wszystkim w te ǳikie gonitwie.
Filozoﬁ¹, kapłani i tłum niespoko ny,
Wszyscy pęǳą gotowi do mordu i wo ny;
Nikt nikogo nie pyta: co bęǳie po bitwie?

Tłum
Obraz świata

Walka, Wo na, Głód

Olbrzymie, wiecznie głodne, rozpasane stada,
Gryząc się o kęs lepszy, z palącym oddechem
Rozkiełzanych żąǳ niskich, grożąc sobie — biada!
Tarza ą się po ziemi przesiąknięte grzechem.
A na wszystko, ak marmur obo ętna, blada
Śmierć patrzy z olimpĳsko spoko nym uśmiechem.

¹ﬁlozoﬁ — ǳiś popr. M.lm: ﬁlozofowie. [przypis edytorski]

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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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.

Śmierć

