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IV
Ciało me, wklęte w korowód¹ istnienia,
Wzruszone słońcem od stóp aż do głów,

Taniec, Śpiew, Życie ako
wędrówkaCiałoZna ruchy ǳiwne i znieruchomienia,

Które zeń w śpiewie przechoǳą do słów.

Zna pląsy gwiezdne, wszechświatów taneczność
I wir, i turkot rozszalałych azd, —
Pieśnią est życie i pieśnią est wieczność
W takt mego serca i nie moich gwiazd!

Gdy wieczór na noc do snu się układa,
Zmierzchami tłumiąc purpurowy żal,
Bóg, niby z nieba strącona kaskada,
W pierś mą uderza i rozǳwania w dal…

I drga ą w piersi rozǳwonione losy,
Bĳe do głowy rozśpiewana krew,
I pieśnią całe ogarniam niebiosy,
I ziemię całą wiǳę poprzez śpiew!

¹korowód — szereg osób posuwa ących się edna za drugą. [przypis edytorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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