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Tak jestem smętny…
Tak estem smętny, ak kurhan na stepie —
a tak samotny, ak wicher na morzu —
a tak zbłąkany, ak liść na bezdrożu —
a tak zwinięty, ak połoz¹ w czerepie.
Straszą mnie widma i ta emne zbrodnie,
śpiewa ą ra ów skrzydlate Ahury² —
gdybym rozedrzeć mógł na sercu chmury,
rzucałbym gwiazdy sercom bezpodobnie!
Gdybym a nie był druid skamieniały,
bóg bez wieczności i król bez korony —
gdybym a nie był ptak morski szalony —
gdybym a nie był od męki sczerniały,
gdybym a nie był ak śpiew na mogile —
powiódłbym — na Termopile!

¹połoz (z rus.) — wąż. [przypis edytorski]
²Ahura — w święte księǳe wyznawców mazdaizmu i zaratustrianizmu (zoroastryzmu), Zend-Aweście: duch,
geniusz; por. Ahura Mazda: duch mądry. [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
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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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