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(O, jak się trapię…)
 .  
O, ak się trapię, zamknięty w te mury,
W odór nagości nieświeży;
Mucha przez papier, potrąca ąc wióry,
Po liniach nierównych bieży.
Kim będę, Boże wielki, zna ący boleści,
Któryś uǳielił ich ho nie;
Użal się oczu moich, w których szloch szeleści,
Krwi, tętniące niespoko nie.
Wszystkich serc, których rozpacz w ściany białe tłucze,
Miłości, co towarzyszy,
Niecha się w lochu mrocznym rozwagi wyuczę
Łańcuchów, ǳwoniących w ciszy.
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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