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KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Hymn do Nirwany
Z otchłani klęsk i cierpień podnoszę głos do ciebie,
Nirwano¹!
Przy dź twe królestwo ako na ziemi, tak i w niebie²,
Nirwano!
Złemu mnie z szponów wyrwĳ, bom est utrapion sroǳe,
Nirwano!
I niech uż więce w arzmie³ krwawiącym kark nie choǳę,
Nirwano!
Oto mi luǳka podłość kałem w źrenice bryzga,
Nirwano!
Oto się w złości luǳkie błocie ma stopa ślizga,
Nirwano!
Oto mię wstręt przepełnił, ohyda mię zadusza,
Nirwano!
I w bólach konwulsy nych⁴ tarza się mo a dusza,
Nirwano!
O, przy dź i dłonie two e połóż na me źrenice,
Nirwano!
Twym unicestwia ącym oddechem pierś niech sycę⁵,
Nirwano!
żem żył, niech nie pamiętam, ani wiem, że żyć muszę,
Nirwano!
Od myśli i pamięci oderwĳ mo ą duszę,
Nirwano!
Od oczu mych odegna złe i nikczemne twarze,
Nirwano!
Człowiecze zburz przede mną bożyszcza i ołtarze,
Nirwano!
Niech żywot mię silnie szych, śmierć słabszych nie uciska,
Nirwano!
Niech błędny wzrok rozpaczy przed oczy mi nie błyska,
Nirwano!
Niech otchłań klęsk i cierpień w łonie się twym pogrzebie,
Nirwano!
I przy dź królestwo two e na ziemi, ak i w niebie,
Nirwano!

¹nirwana — w buddyzmie stan wyzwolenia się z cyklu naroǳin i śmierci (reinkarnac i), wyzwala ący duszę
od cierpienia. [przypis edytorski]
² r y d w r wo a o na i mi a i w ni i — nawiązanie do modlitwy
na . [przypis edytorski]
³ ar mo — roǳa prymitywne uprzęży dla bydła roboczego, przen. niewola. [przypis edytorski]
⁴ onw y ny — od „konwuls e”: drgawki. [przypis edytorski]
⁵ wym ni wia ym odd m i r ni
y — rozumienie nirwany ako nicości bądź nieistnienia to
uproszczenie typowe dla europe skiego rozumienia buddyzmu; w istocie choǳi o całkowitą likwidac ę tzw.
”splamień” wynika ących z namiętności i z niewieǳy. [przypis edytorski]
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