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Św. Katarzyna Genueńska
W srebrnym obłoku choǳąca,
W fałdach nieba ukryta,

Święty

Jak w adamaszku¹,
Spłakana, drżąca,
Światłami Boga pobita,
Jak Paweł² u bram Damaszku.

W wysokich skrzydłach aniołów,
Jak w deszczu gęstym i czystym
My ąca życie.
Wieżo kościołów, Niebo
Szczytem i aktem strzelistym
Uwidoczniona w błękicie.

Bĳ w serce me, ak w naczynie,
Co samo sobie wystarcza,

Pokora

Wstępu pożogą,
Niech szczękiem spłynie,
Gnie się i łamie ak tarcza,
Pod two ą złoconą nogą.

O, eśli Jakuba schody³,
Wyścieła gorące słowo
Aż do niebiosów! —
Zniszcz mo e chłody!
Zalewa płomienną mową
Miarowy dźwięk mego głosu.

O, Pani Doskonałości!
Duszo i ciało z diamentu —

Modlitwa

Mą słabość wzniosłą
Mieczem miłości
Przemierz i połam do szczętu,
Jak gałąź nazbyt wyrosłą.

¹adamaszek — wzorzysta tkanina z rysunkiem z błyszczących i matowych splotów tkackich. [przypis edy-
torski]

²Paweł z Tarsu a. Apostoł Paweł (ok.  – ok.  n.e.) — Żyd, obywatel rzymski, święty chrześcĳański.
Prześladowca pierwszych chrześcĳan, nawrócony przez oślepia ące ob awienie boskie na droǳe do Damaszku
w Syrii. [przypis edytorski]

³Jakuba schody, własc. drabina Jakubowa— nawiązanie do opisanego w Biblii snu Jakuba, syna Izaaka. W tym
śnie Jakub wiǳiał sięga ącą od ziemi do nieba drabinę, po które choǳili aniołowie, a zna du ący się na szczycie
drabiny Bóg obiecał Jakubowi swo e wsparcie. [przypis edytorski]
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