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ǲieło dla rąk
Kiedy się w luǳiach miłość śmiercią stała
i runął na nas grzmiąc ognisty strop,
błogosławieni ci, co im za mała
była ta trwoga dla serc i dla rąk.
Kiedy przeklęto wszelki płód człowieczy,
aby nie cierpiał, aby nie mógł trwać,
błogosławieni byli ci, co rzeczy
nazwali nęǳą poczętą we łzach.

Historia, Błogosławieństwo

Kiedy się krwawym szwem zszywały ǳie e,
choć ziemia była ak aśminów pęk,
błogosławiącą rękę taką samą,
łączący z niebem ton — źródlany dźwięk.
A oto mamy niebios złoty namiot,
przestrzeń ak morze żywą — a nie szklaną,
z które powsta e się i schoǳi w nią,
błogosławiącą rękę taką samą,
pód którą głowy ak łzy w oczach drżą.
A tylko trzeba po ąć głos i hasło,
bo eden krok est ak żołnierza krok,
kiedy się wstąpi weń, to się znalazło
Boga dla wiary i ǳieło dla rąk.
V  r.

Błogosławieństwo,
Obowiązek
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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.
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.
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