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Cicho, cicho na leśnej polanie…
Cicho, cicho na leśne polanie, barwami rozmaitemi pała ą kwiaty ǳikie — i niema na
nich kurzawy, przez wiatry niedobre po świecie noszone . Jak rosa poranna czyste, sto ą
w niewinne zadumie nad pościelą, z blasków słonecznych utkaną, którą chwie ne cienie
drzew okolnych w chwie ne, wzorzyste przeźrocza ǳierzga ą.
Czystem złotem błyszczą twarze askrów i posłonków, mnóstwem ócz modrych z traw
wygląda ą barwinki, na spotkanie śnieżnych gwiazdnic po trawach pełzną bursztynowe
sznury rozchodników, z bronzowymi włosami mietlic splątane korale rdestu malu ą smugę połysków mieǳianych.
Wnet przy ǳie tu młode ǳiewczę wie skie, na połyskliwe smuǳe mieǳiane usiąǳie i, rozchodniki, posłonki, gwiazdnice zrywa ąc, wić z nich bęǳie wianki drobne,
które w askrawe dnia świątecznego południe, w obłocznych dymach kaǳideł oﬁarnych,
u kościelnego ołtarza zawiesi.
Boże! od kurzawy, przez wichry niedobre po świecie noszone , strzeż kwiaty na polanie leśne w zadumie niewinne sto ące, i niecha czyste, ak rosa poranna, w obłokach
dymów oﬁarnych, barwami rozmaitemi u Twego Ołtarza pała ą.
*
Cicho, cicho w cienistem ustroniu falami błękitnemi płynie strumień leśny — i niema w nim burz, które w toniach ciemnych wznieca ą wichry zbuntowane. Kryształem
roztopionym, w błękitne zadumie, płynie ku dalekiemu, w mgły spowitemu, różową
ta emnicą z za leśne gęstwiny przegląda ącemu skłonowi nieba.
Złotemi strzałami tkwią w falach strumienia płomienie słoneczne, ǳierzga ą e w chwie ne, wzorzyste przeźrocza chwie ące się u brzegu brzozy i kaliny, płyną nad niemi smętne
szmery i poszumy lasu, mkną po nich smukłe cienie przelatu ących ważek i motyli.
Wnet przybiegnie tu sarna chyża i z fali, strzałą słoneczną drga ące , błękit i złoto
pić bęǳie, rybitwa spragniona zleci, by piersią śnieżną przypaść do rzeźwiącego e łona,
opadnie na nią gałąź kaliny i kwiatem rozwitym, ak śnieżną wielką gwiazdą, zaświeci.
Boże! od wichrów zbuntowanych, które w toniach wodnych burze wznieca ą, strzeż
strumień w cienistem ustroniu płynący, i niech czysty, ak roztopione kryształy, spragnione kwiaty, sarny i rybitwy po ąc, w błękitne zadumie, ku dalekiemu, w róże ta emnic
Twych spowitemu skłonowi nieba Twego płynie.
*
Cicho, cicho w sercach naszych barwami rozmaitemi pała ą marzenia nieśmiałe —
i niema na nich kurzawy, przez wichry niedobre po świecie noszone .
Cicho, cicho przez serca nasze przepływa strumień naǳiei — i niema w nim burzy,
którą w toniach wodnych wznieca ą wichry zbuntowane.
Wzbĳa się nad ogrodem marzeń kopuła gwiaźǳista i przelatu ą pod nią wysokolotne
orły.
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