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Utwory drobne
 .  

   
Wawrzyn, co nigdy nie więdnie w puklach szybko blednących!
Jakiż to obraz potężny luǳkie wielkości i mocy!


Każdy wieczór mnie wzrusza, akby ostatnim
był z wszystkich,
Który po walce bez końca spoczynek wieczny
zwiastu e.


Wszystko nam mieni się w rozkosz, tak pięknie
okrągli się życie
I nawet zgon, bowiem usnąć pociesza ącą est
śmiercią.

  
Ostre nie pragnĳ źrenicy, albowiem, kiedy umarłych
W ziemi do rzysz nareszcie, kwiatów oglądać
nie bęǳiesz!

 
ǲieci, te Boga zagadki, rozwiązać e trudnie
niż wszystkie,
To się miłości uda e, gdy sama sobą owładnie.
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Co się wydarzy tobie, skąd miałby sen to zwiastować?
Co uczynisz, to racze senne ro enie wywróży.

 
Co uż w kształtach spoczywa, to nie sobie przypisu :
W instrumencie skończonym i ǳieci obuǳą
brzmienie.

   
Srogie, olbrzymie rysy, wybucha ące z ciemności,
Jakby nagle noc sama przemówiła obliczem.
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Z luster lustro klecicie? Tedy czemu z obrazów
Wiersze wasze? Sam w sobie każdy wiersz est
obrazem!

 
Chwyć człowieka, tragedio, w owe wyniosłe
goǳinie,
Gdy go ziemia odtrąca, bowiem zapada się w gwiazdy,
Gdy prawo, przez które istnie e, po zmaganiu
potężnym
Wyższemu wreszcie ustąpi, które włada światami;
Wszakże punkt owy uchwyć, gdy eszcze się
oba zmaga ą,
By przypominał motyla, co się z poczwarki wykrada.
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Bóstwom ǳięku , człowieku, gdy to, o coś walczył porankiem
Na życie własne i śmierć, nie zmiażdży ciebie
z wieczora.

 
Niewybaczalne est edno: nie potęgu e się życie,
Że się chwila na wyższa zazwycza w drobnie sze umnie sza.
Są, co pomrą z radości, czemu nie wszyscy?
Pięknie szych
Nie odna ǳiesz płomieni, by nas odmłoǳić,
naturo!
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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.
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Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

