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TADEUSZ MICIŃSKI

Duch mój zamieszkał…
Izali¹ nad umarłymi cuda czynić bęǳiesz?
Izali kto w grobie opowie miłość Twoją i prawdę Twoją — w ziemi zapomnienia?
Duch mó zamieszkał wyludnione miasta
I widmem nęǳy przepala swe oczy —
duch mó gǳieś w dale bezimienne kroczy,
ak pogrzeb wynoszący trędowatych z miasta.

Duch

Bĳą mi głucho popękane ǳwony
i anioł ciemny prowaǳi za sobą —
i ak biczownik, okryty żałobą,
płaczę — a w łzach mych bĳą nieszczęść ǳwony.
W zmarzłe dolinie Cienia śmierci,
gǳie gwiazd migocą sarkofagi,
budu ę sobie dół — i nagi —
z płomieniem schoǳę w cienie śmierci.

¹izali a. azali (daw.) — czyż, czyżby. [przypis edytorski]
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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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