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Że raz jeszcze…
Że przed nade ściem nocy raz eszcze u rzałem lazury niebios wolnych, przestworza pól
szerokich, płynne kryształy wodne, chyże loty askółcze, słoneczny glob promienisty, który spływał za obrzeżynę ziemi, gdy po niebie orszakiem królewskim żeglowały świecące
kle noty — obłoki
i że słyszałem skrzydła wichrów szumne, skowrończe śpiewy lotne, szeptania liści o taemnicach zapada ącego zmroku, głębokie cisze, których kopuły wznoszą się nad świtania
błękitnych poranków;
żeś oczom moim spocząć dał w oczach niezapomina ek, pić biel śnieżystą z wilgotnych
koron nenufarów —
i że wiǳiałem, ak na gałęziach wiotkich gore ą rosy, gdy w nie przenika purpura
zorzy rubinowa;
że gdy wszystko naokół ciche było i czyste, myślą czystą i cierpieniem cichem do
Ciebie o litość nad sercem swem wołałem
i litością wielką litowałem się nad tymi, którzy we wrzawach pustych, w blaskach
zwodnych, w rozpyle dusz marnym serca swe nurza ą;
żeś o goǳinie zachodu zapalił mi na niebie rubinową smugę zorzy, które purpura
serce mo e przeniknęła
i że to serce przed okiem Two em na oścież rozewrzeć mogę, bo na ego purpurze nic
niema, krom gore ące ak rosa o zachoǳie — łzy;
bądź poǳiękowan i ubłogosławion Stwórco lazurów, kryształów, lotów chyżych,
kwiatów białych, globów promienistych i — serc przeniknionych purpurą wieczorne
zorzy, z gore ącą na nie w milczeniu wieczornem — łzą!
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

