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Siądź na kamieniu
Siądź na kamieniu, który się odłamał
Z odwiecznych skał,
I przez potoku odwieczny szum
Rozmawia z Bogiem.

Góry, Rzeka, Bóg

Wiem: nie odgadniesz Jego ta emnicy,
Ale usłyszysz z daleka
Ta emnic pełne westchnienie,
Którym On, wielki, miłosierny Pan,
Twym towarzyszy losom.
I zasłuchany w ten odwieczny szum
Potoku, mknącego z dalekich,
Poza światami skrytych gór,
Nie troszcz o swo e się utro,
Albowiem nić ego przęǳie
Na niewiǳialne kąǳieli
Bóg.
Jeżeliś synem est światła,
światłością będą two e przyszłe dni,
A eśli w czas twych naroǳin
Płakała ziemia
Pod ciężkim brzemieniem mroków,
Nie zna ǳiesz w sobie te mocy,
Ażeby z zaćmień gwiazd
Wydobyć blask dla swych dróg.

Los

Na czyn się nie sil i chęci oporu
Folgi nie dawa :
Krzyk i gniew to druhy
Luǳkiego rąk podnoszenia
Przeciwko temu, co utro
Ma się wypełnić…

Kondyc a luǳka

Twym czynem
Siąść na kamieniu, który się odłamał
Z odwiecznych skał,
I przez potoku odwieczny szum
Rozmawiać z Bogiem,
I luǳiom krzyczącym i gniewnym
Nosić oręǳie¹ wieczności,
¹oręǳie — apel, odezwa; skierowane do ogółu społeczeństwa uroczyste przemówienie osoby piastu ące
ważny urząd (przywódcy państwa, dosto nika kościelnego), często wygłaszane z okaz i akiegoś wydarzenia lub
święta. [przypis edytorski]

Pełne dalekich, ta emniczych westchnień,
Którymi wielki, miłosierny Pan
W dal towarzyszy ich losom.

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.
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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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