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ANTONI LANGE
 

VI. Buddhi¹
(Anima spiritualis²)

Wówczas zwycięski duch we ǳie w przymierze
Z całą naturą — i e łono chlebne³,

Duch, Przemiana

Je mleczne piersi, e tchnienie leczebne⁴ —
Będą mu ako miłości puklerze⁵.

Wolny od bo u o żer — w one erze —
Duch się uniesie w krainy podniebne,
Gǳie schną na wieki morza krwi haniebne,
Ku barǳie boskie ciągle dążąc sferze.

Ale w miłości i poznaniu Wedy⁶,
I w mar szlachectwie rosnąc, pozna wtedy,
Że w wiecznych złuǳeń kole — trwa na ziemi;

Mądrość

Że ziemia żąǳom ego nazbyt niska,
Bowiem, gdy zdró ich wyże praw e tryska,
By e przeważyć, musi zlać się z niemi⁷.

¹buddhi (z sanskr.) — rozum, intelekt. [przypis edytorski]
²anima spiritualis (z łac. anima: dusza oraz spiritualis: duchowy, nadprzyroǳony, niematerialny) — dusza

niematerialna, duchowa; dusza wyższa. [przypis edytorski]
³chlebny — uroǳa ny. [przypis edytorski]
⁴leczebny (daw.) — leczniczy. [przypis edytorski]
⁵puklerz — roǳa okrągłe tarczy; pancerz. [przypis edytorski]
⁶weda (z sanskr. veda) — wieǳa; wedy: staroindy skie teksty sakralne. [przypis edytorski]
⁷niemi — ǳiś popr.: nimi. [przypis edytorski]
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