


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.
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Ciemność
On skarży się na ciemność me mowy¹ —
Czy choć świecę raz zapalił sam⁈

Ciemność

Sługa mu ą wnosił poko owy
(Wielość przyczyn tak ukryto nam).

Nić, ob ąwszy iskrą, zrazu płonie,
Zalewa wosk, który górą wstawa.

Ogień, Światło

Gwiazda aśni powoli tonie,
Modra światłość e i bladawa.

Już, uż myślisz, że zgaśnie — że z dołu
Ciecz rozgrzana wszystko pochłonie —

Wiara

Wiary trzeba, nie dość skry i popiołu:
Dałeś wiarę… patrz, patrz, ak płonie!

Podobnież są i pieśni me — o! człowieku,
Który im chwili skąpisz marne —

Twórczość, Ofiara

Nim rozgrzawszy zimnotę wieku,
Płomień błyśnie ofiarny!

¹On skarży się na ciemność mej mowy — istnie e też inna redakc a tego wiersza, rozpoczyna ąca się od słów
„Ty skarżysz się na ciemność mo e mowy”. [przypis edytorski]
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