Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.
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Bohater
Motto:
Za to i rycerz nie lada gwałtownik,
lecz ów, co czeka.
C. K. Norwid
On w wielości stoi pośród rzeczy,
które rosną w potworne przemianie,
pośród roślin przezroczystych mieczy,
pośród zwierząt, luǳi, a poznanie
bęǳie obce mu, by trudnie było
wielość formy połączyć w miłość.

Wieǳa

Więc się mienić będą i brunatnieć
w złotych formach do rzałe oczy,
to obłoki będą dnem się toczyć,
dnem tych spo rzeń, by nie było łatwie
snów od luǳi, kamieni od rąk
porozróżniać, a gradu od trąb.
A ten, który przeciw niemu zawoła
o swe sile i wstrząśnie owadem
wszechmałości — prze ǳie w apostoła,
przemartwiały swe słabości adem,
i ze strachu potęgę głoszący
w pięści zmienić chce gwiazdy i słońce.

Siła

On w wielości stoi. Wśród kaskady
tryska ące mleczem i tonami,
a nie spadnie, choć poryty gradem,
i nie wieǳąc, gǳie koniec — nie skłamie.
Ani w bo ach z ednoczy się w ogień,
ani w luǳiach nie przystanie — z trwogi.
I nie wieǳąc — choć otchłań zobaczy,
i nie wierząc w wiarę, która depcze,
czuciem światła łącząc przez powietrze
tak gwiazdami i łzami zapłacze.
Ręce prosto kładąc w tęczę tonu
sklepi ziemię z niebem na kształt domu.
Bęǳie człowiek w luǳiach, zieleń w ziemi
nad wiekami trwa ący ciemnemi.
 I  r.

Dom

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
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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