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wolnelektury.pl.
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Boża noc
Pokąd¹ mnie bęǳiesz gnębił, gniótł,
Smolisty stropie — smołą trwożył?

Szatan, Kuszenie, Noc

Rozdawco plag, szafarzu cnót,
Bezgwiezdny szpiegu boży!

Dokąd mnie wzywasz? Wołasz, skąd —
Kogucim śpiewem o północy,

Ptak

Zza szyb, w świetlicy każdy kąt
Hyzopem² wpływasz nocy?

Buǳisz mnie, grozisz — czegóż chcesz,
Nieluǳki, od mych spraw człowieczych,

Konflikt wewnętrzny

Powieǳ, o aką stoisz rzecz,
Ty, ciemny Sens Wszechrzeczy?

W smoliste pustce głos twó brzmi,
Kołu e, ǳwoni przenikliwy.
Za co mnie ścigasz? Płoszysz sny,
Trapisz, żywiole mściwy!

Wiesz dobrze, nie od ǳiś ten spór
Trwa nierozumny mięǳy nami…
Dość! Dość uż! Niech raz zmilknie kur,
Złowróżbny ptak otchłani.

¹pokąd (daw.) — póki, dopóki; ak długo. [przypis edytorski]
²hyzop — ziele służące ako lek wykrztuśny, przyprawa lub ozdoba; w staroż. Izraelu używane w obrzędach

oczyszczenia. [przypis edytorski]
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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
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