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

ZǱISŁAW STROIŃSKI

*** (Po huraganach szarż…)
Po huraganach szarż tętniących w strzałach,
po srebrnych ǳwonach beznaǳie nych bitew
północ armat wezbrała echami bez dna.
Upiór słońca odkrywał poszarpane ciała,
przez dym i klęskę wsta ącego dnia.
Kiedy serc zabrakło w śmierci pozostałe ,
o czyzny szliśmy szukać
i błękitu.
Daremnych konań piołunowa wzniosłość
gasła ak orły sztandarów — zdobytych,
by straszyć rǳą hełmów przekleństwem porosłych
i ramionami krzyży wiecznie pytać.
Krwawiliśmy długo na straconych szańcach
ręką Boga rzucani na śmierć ak kamienie.
Legliśmy — wilki wy ące na grobach
bluźniąc ciskaniem połamanych szabel,
w lochach cierpienia
wygnańcy,
naród Hiobów¹.

Klęska

Klęska

ǲiś na koturnach rozpaczy i męki
patrzymy z bliska w prędką twarz historii
i spod kół wo ny miażdżące nas w biegu
krzyk oczu zastygły w eden czarny punkt —
z otchłani ęku,
z dymu krematoriów — bunt.
Dlaczego?
ak to?
Że czołg ǳie ów zarzuca ze zgrzytem na skręcie
dlatego ginąć ak zwierzęta w atkach,
dlatego nawet,
dlatego Oświęcim?

Krzywda

Z Hiobów w Konrady²
szaleni przez wielkość.
Krzywd męki śmierci na świętszą pożogę
i rozpacz zemsty krzyczące o krew —
rzucamy Polskę w twarz zimnego Boga —
obelgę.

Bóg, Polska

¹Hiob — bohater biblĳne Księgi Hioba, ciężko doświadczony przez los na skutek zakładu mięǳy Bogiem
a diabłem zawartego w celu wypróbowania ego wiary. [przypis edytorski]
²Konrad — bohater ǲiadów Adama Mickiewicza, patriota buntu ący się przeciw Bogu w imię cierpień
swo ego narodu. [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
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
Źródło:


http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/stroinski-po-huraganach-szarz-tetniacych-w-strzalach-zm-

Tekst opracowany na podstawie: Stanisław Stabro, Z rodu Anhellich. Liryka pokolenia wo ennego, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) we współpracy z Muzeum
Powstania Warszawskiego. Doﬁnansowano ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Paweł Kozioł, Wo ciech Kotwica.
Okładka na podstawie: Angelo Gargano@Flickr, CC BY-SA .
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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