


 

 

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

TADEUSZ MICIŃSKI

Tak jestem smętny…
Tak estem smętny, ak kurhan na stepie —
a tak samotny, ak wicher na morzu —

Smutek, Siła, Strach,
Rozczarowanie

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]

Wszystkie zasoby Wolnych Lektur możesz swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać pod wa-
runkiem zachowania warunków licenc i i zgodnie z Zasadami wykorzystania Wolnych Lektur.
Ten utwór est w domenie publiczne .
Wszystkie materiały dodatkowe (przypisy, motywy literackie) są udostępnione na Licenc i Wolne Sztuki ..
Fundac a Nowoczesna Polska zastrzega sobie prawa do wydania krytycznego zgodnie z art. Art.() Ustawy
o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystu ąc zasoby z Wolnych Lektur, należy pamiętać o
zapisach licenc i oraz zasadach, które spisaliśmy w Zasadach wykorzystania Wolnych Lektur. Zapozna się z
nimi, zanim udostępnisz dale nasze książki.
E-book można pobrać ze strony: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/micinski-tak- estem-smetny
Tekst opracowany na podstawie: Młoda Polska. Wybór poezy , oprac. Tadeusz Boy-Żeleński, wyd. drugie,
Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, Wrocław 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów Łukasza Jachowicza.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Sekuła, Aneta Rawska, Marta Nieǳiałkowska.
Okładka na podstawie: simon &amp; garfunkel:train in the distance, visualpanic@Flickr, CC BY .
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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