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GUSTAW DANIŁOWSKI

Świat
Tratu ąc ciała żywe, miażdżąc serca, dusze,
Niby szalone słonie olbrzymią lawiną

TłumObraz świata

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, Walka, Wo na, Głód
Wszyscy pęǳą gotowi do mordu i wo ny;
Nikt nikogo nie pyta: co bęǳie po bitwie?

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.

Śmierć

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