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Ja, smutnej ziemi syn
Ja, smutne ziemi syn, co taka piękna
przeszłością serca, a tak martwa ǳisia ,
w ciemnościach czuwam, kładąc niby piętna
swe skąpe słowa. Gwiazdą w norze lisie
świecę i baczę, by mnie nikt nie dostrzegł
obo ętnego dniom ich i rozpaczy.
Twó duch, o czyzno, eno¹ cienie chłoszcze
i wśród kurhanów² eszcze się kołacze,
ak a, samotny. Wiem, że poryw kłamie,
gdy pustka pod nim ak ptak barwny wzleci,
lecz martwy, w niebo wypchnięty rękami,
nim spadnie, szczątek żałosne zamieci.
Zbyt wiele legend podeptano, aby
żywić się nimi. Tylko me milczenie
est mierzwą³ nocy, które pobrzask krwawy —
czy po mie kiedy któreś pokolenie?
Lecz teraz pomrok i ży ący cmentarz,
co próchnem karmi poranione ciało.
Czekali wieszcze, czy ich sen spamiętasz?
Pozostał pomnik. Słowo uleciało.
 r.

¹jeno (daw.) — tylko. [przypis edytorski]
²kurhan — starożytna mogiła w kształcie kopca. [przypis edytorski]
³mierzwa — zgnieciona słoma, stosowana ako ściółka dla bydła. [przypis edytorski]

Ptak, Śmierć
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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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