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VII. Atma¹
(  )

Coraz miłości szerszą żąǳą gnany,
Coraz e szersze kręgi duch ogarnie,

Niewola

I czu ąc wszystkich atomów męczarnie,
Zechce rozsaǳić bytu ich ka dany.

Grobem tysiąca mar rozczarowany,
Pomny na ǳie ów swych wieczne trupiarnie,

Rozczarowanie

Pozna wszechrzeczy treść, co go bezkarnie
W niedoścignione pchały wciąż omany.

Więc silny wieǳą cierpienia wszechrzeczy
I wszechmiłością ku nim — duch człowieczy,
Jak bóg, zapragnie z nimi we ść w zbratanie:

Duch, Miłość

I w te ku źródłom swym droǳe powrotne ,
Jaźń swą rozle e w materii pierwotne
I w bezpotomne pó ǳie śnić Nirwanie².

Paryż 

¹atma, atman (z sanskr.) — aźń; indywidualny boski pierwiastek duchowy tkwiący w każde żywe istocie.
[przypis edytorski]

²nirwana — w buddyzmie ostateczne wyzwolenie od kręgu reinkarnac i i bytu indywidualnego oraz zwią-
zanych z nim bólu i pragnień; osiągnięcie na wyższe prawdy i szczęścia. [przypis edytorski]
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