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KAZIMIERZ PRZERWA TETMAJER

Niewierny
Przychoǳą na mnie goǳiny zwątpienia,
Gdy tracę wiarę w Two ą dobroć, Panie,

Bóg, Zwątpienie

W Twe miłosierǳie, w Two e miłowanie,
W wolę zbawienia,
W nawet w Two ą istność¹ i władanie.

Naówczas² pragnę, abyś w błyskawicach
Na niebo wstąpił i w płomieniach cały,
Pan pełen mocy i Bóg pełen chwały,
Choćby w źrenicach
Twoich złowróżbne dla mnie skry gorzały³:

Choćbyś mnie stracić miał karzącą ręką
Z powierzchni ziemi gǳieś w czarne bezdenie⁴

Kara

Na beznaǳie ne wieczyste cierpienie;
Albowiem męką
Na okropnie szą z wszystkich est wątpienie.

Gdy Ty mi konasz, dusza we mnie kona,
Noc się ogromna, wieczna rozpościera;

Zwątpienie, Rozpacz,
Śmierć

Myślom się otchłań i przepaść otwiera,
Nieprzenikniona — —
I dusza kona, i serce umiera.

Z aw się, o! z aw się na wysokim niebie
Na wozie wichrów, na ognia rydwanie,

Modlitwa

Z aw się, ak słońca blask na oceanie,
Da luǳiom Siebie!
Z aw się na niebie, o Boże… O Panie!…

¹istność (daw.) — istnienie. [przypis edytorski]
²naówczas — wówczas, wtedy. [przypis edytorski]
³gorzeć (daw.) — płonąć. [przypis edytorski]
⁴bezdeń — otchłań. [przypis edytorski]
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