


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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Pytasz, za co Bóg…
Pytasz, za co Bóg trochą sławy mnie ozdobił? —
Za to, com myślał i chciał — nie za to, com zrobił!

Poeta, Bóg, Czyn

Poez a, Kwiaty, Przemĳanie
Myśli i chęci — est to poezy a w świecie:
Wykwita i opada, ak kwiat w ednym lecie. Czyn, Ziarno
Lecz uczynki, ak ziarna, w głąb ziemi zaryte,
Aż na przyszły rok ziarna wydaǳą obfite. Sława, Przemĳanie
Przy ǳie czas, gdy błyszczące imiona pognĳą,
Z cichych ziaren wywite kłosy świat okry ą…
Huk mĳa — musi minąć z blaskiem i gawędą,
Błogosławieni cisi, oni świat posiędą. Cisza, Pokora
Niechże prawdę zrozumie, kto Chrystusa słyszy;
Kto pragnie ziemię posiąść, niecha sieǳi w ciszy.

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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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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