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Heautontimoroumenos¹
 .  -
Bez nienawiści i bezgniewny,
Jak rzeźnik będę niósł ci razy,
Jak Mo żesz, gdy bił w skalne głazy!
Aż łez cierpienia zdró ulewny,
Aby orzeźwić mą pustynię,
Spod powiek twoich się wyle e.
Żąǳa ma gnana przez naǳie ę,
Na słonych twoich łzach popłynie,
Jak chyża łódź po morskim szlaku,
I w sercu mym, gdy e uko ę,
Brzmieć będą drogie łkania two e,
Jak bęben gdy gra do ataku!
Nic estem — że fałszywym tonem
W harmonii świata zgodnie brzmiący,
ǲięki Ironii te gryzące ,
Co gryząc wstrząsa moim łonem?
W mym głosie tętnią e gorycze,
Krew mo a est e adem czarnym,
Jam lustrem ęǳy te poczwarnym,
W którym przegląda swe oblicze!
Bom a est raną i bułatem²,
Zniewagą i zelżonym społem³,
Członkami i kruszącym kołem,
Jam est oﬁarą i e katem!
Upiór pierś własną ssący wrogo,
Jam est z tych wielkich opuszczonych,
Na śmiech wieczysty potępionych,
A którzy śmiać się uż nie mogą!

¹Heautontimoroumenos — właśc. Heauton timorumenos (w tłumaczeniu z łac.: Sam siebie karzący, względnie: Samoudręk), tytuł komedii Terenc usza (ok.  p.n.e.– po  p.n.e.), z które pochoǳi słynne hasło
humanistów renesansowych: „Człowiekiem estem; nic co luǳkie nie est mi obce” (w. : Homo sum, humani
nil a me alienum puto). [przypis edytorski]
²bułat (tur.) — roǳa szabli o krótkie , zakrzywione , rozszerza ące się klinǳe; bułat był wykonany z twarde
i sprężyste stali (tzw. damasceńskie ), co decydowało o ego wielkie ostrości i wytrzymałości. [przypis edytorski]
³społem — tu: zarazem, ednocześnie. [przypis edytorski]
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