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Kwiaty
 .  

Z starych lazurów złote zwiei¹, w ta emniczy
Na pierwszy ǳień, i z wiecznych gwiazd śnieżycy ciche

Bóg, Stworzenie, Kwiaty

Dla ziemi obce eszcze klęskom i ǳiewicze
Odǳieliłeś, o Panie, przeczyste kielichy.

Mieczyk ǳiki o szyi wysmukłych łabęǳi,
I płomienny laur boski dla wygnanych duchów, —
Jak serafin², co spływa z niebieskich krawęǳi,
Spłoniony³ od utrzenki⁴ różanych podmuchów…

Hiacynt i mirt, o lśnieniu ponocnych błyskawic,
I podobną do ciała kobiecego — różę,
Okrutną Herodiadę⁵ wonnych kwiecia ławic,
Skąpaną w krwi radosne i ǳikie purpurze.

I tyś uczynił rzewną biel łka ących lilii,
Która nad morzem westchnień, co o pierś e trąca
W blednące dali modrych kaǳidłach się chyli
I marząca wystrzela ku tarczy miesiąca⁶…

Hosanna więc na ǳwonkach i na kaǳielnicach,
O cze nasz! O, hosanna za kwieciste Limby⁷!

Modlitwa

I te echa w wieczoru mistycznych tęsknicach…
Ekstatyczne spo rzenia, migocące nimby⁸:

O cze, coś stworzył w prawym i możnym twym łonie
Kielichy, kołyszące lek utrze sze doli:

Poeta, Smutek

Wielkie kwiaty o szczęsnym, balsamicznym zgonie
Dla poety smutnego, gdy go życie boli.

¹zwieja — wichura, zawie a; por: zwiać. [przypis edytorski]
²serafin — w chrześcĳaństwie anioł z na wyższego chóru niebieskiego. [przypis edytorski]
³spłoniony — zarumieniony, oblany rumieńcem. [przypis edytorski]
⁴jutrzenka — poranek, świt. [przypis edytorski]
⁵Herodiada — żona Heroda Filipa, matka Salome; według Ewangelii doprowaǳiła do stracenia Chrzciciela.

[przypis edytorski]
⁶miesiąc (daw.) — księżyc. [przypis edytorski]
⁷kwieciste Limby — pisownia wielką literą zachowana zgodnie z ancuskim oryginałem; warto ednak za-

znaczyć, że w wers i ancuskie nie choǳi o sosnę limbę (. pin cembro) lecz o limbus (. limbes), mie sce
w którym, wedle średniowieczne teologii chrześcĳańskie , przebywa ą dusze osób zmarłych przed Zmartwych-
wstaniem Jezusa, oraz nieochrzczonych, ale bezgrzesznych. [przypis edytorski]

⁸nimb — aureola; świetlista aura. [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
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udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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