


 

 

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
 

Samobójca
Bĳą w mą czaszkę, ak w ǳwon, głuche grzmoty
i krwawa ręka pisze mi przekleństwo.
Ja wybiera ąc los mó , wybrałem szaleństwo
i porzuciłem ra i zeszłem w czarne groty.

I płynę w mrok — i wiem, że oto zgasnę,
ako pęknięte słońce. W imię O ca, Syna!
mam w sercu głaz, a tu głębina —
am tułacz — ale będę miał królestwo własne.

Ta lufa zimna — lecz ogień gorący —
dobry to ogień, co ucisza serce —
na górach wschoǳi blask błogosławiący
me wrogi i płaszcza królewskiego źǳierce.

Jako pelikan — krwi mo e żywicą
karmiłem — nicość! — a ǳieci me z głodu
umarły — a mo a Matka niewolnicą
obraca w żarnach krew i łzy narodu.

Wezmę mó pług — a Piastów pogrobowiec —
a dumny kneź — zaoram ziemię czarną —
i będą iskry iść — ak złote ziarno.
— A na Łomnicy — strzaskam z porfiru grobowiec
i wy mę mo e serce…
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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/w-mroku-gwiazd-samobo ca/
Tekst opracowany na podstawie: Tadeusz Miciński, W mroku gwiazd, nakł autora, [Kraków] dr. 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl) na podstawie tekstu do-
stępnego w serwisie Wikiźródła (http://pl.wikisource.org). Redakc ę techniczną wykonała Paulina Choromań-
ska, a korektę ze źródłem wikiskrybowie. Dofinansowano ze środków Ministrestwa Kultury i ǲieǳictwa
Narodowego.

Okładka na podstawie: the dark side (cc) [silhouette - fire, water, light], Martin Fisch@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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