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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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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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