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wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

WINCENTY KOROTYŃSKI
  ,  

Miłość
Całą przyrodę eden duch sprzęga:
Ten duch est Miłość; — ak myśl zaścignie,

Miłość

Od pyłku kwiecia, do planet kręga,
W nie mamy życia źródło i dźwignię.

Na pierwsze związki roǳinne, święte,
Ziarno, z którego miłość się wznosi.

Roǳina

To pierwsze kółko w sobie zamknięte,
To obieg ziemi wkoło swe osi.

Druga pięknie sza, czystsza i większa,
Miłość o czyzny z pierwsze płynąca:

O czyzna

Ona to ziemski zawód upiększa,
To droga ziemi wokoło słońca.

Trzecia, co z obu pierwszych wykwita,
Zdumione myśli przed nią się korzą:

Bóg

Jest to luǳkości miłość zakryta,
Po pochód światów za Myślą Bożą.

Gdy się z ednoczą potró ne koła,
Miłość Roǳiny, Kra u, Luǳkości,
Kiedy e ziemia ogarnąć zdoła,
Wtenczas na ziemi Pan Bóg zagości.
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