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Któż się przed Tobą ostoi?
Wieczór dnia i wieczór życia ma ą ze sobą podobieństwa wiele. W edne i drugie porze
słońca uż niema i pełga tylko lampka, albo nikły płomyk świecy.
W edne i drugie porze człowiek znizu e na nić pamięci zaznane radości i smutki,
spełnione i niespełnione naǳie e, wypite piołuny i miody.
Jedna i druga pora ma w sobie niezgłębiony smutek rzeczy zapada ących w bezpowrotność i ta emniczy niepokó , który poprzeǳa noc.
W edne i drugie porze sta e przed człowiekiem zapytanie: coś przez ǳień upłyniony
czynił, — uczynił?
Czy est cokolwiek, co nad edną i drugą porą zapalać może słońce?
Przeświadczenie, że ǳień upłynął dobrze.
Jakto: dobrze?
Oto, kto wyrzeknie: ǳień mó dla dobra nie stracon! tego wieczór asny, ak poranek.
Lecz któż, ślepotą na samego siebie nie dotknięty, wyrzec to może?
O, Panie! któż się przed Tobą ostoi?
Kto ostoi się przed ideałem dobra, choćby w pracy i męce ściganym, lecz dościganym,
ach, ak nie często? Kto ostoi się przed niedościgłym wcale ideałem doskonałości?
Dusza w porze wieczorne , o dniu przeminionym duma ąca, wiǳi goǳiny złote i goǳiny mieǳiane, i goǳiny bez obliczy, z wnętrzem pustem. Płyną przed nią sznurem,
płyną przed nią falami goǳiny błękitne i goǳiny czerwone, goǳiny wesołości pustych
i goǳiny smutków próżnych.
Rozważa dusza i nie wie, po które stronie stał Anioł dobry, gdyż bywa pracowitość
grzesznie sza od lenistwa i bywa ą smutki próżne, gorsze od wesołości pustych. Zwodnie szym bywa błękit słodyczy, spokó lubiące , i czerwono gore ą niekiedy oblicza gniewów
świętych.
O Panie! któż się przed Tobą ostoi?
Łopocą skrzydłami goǳiny zleciałe w próżnię, wypełza ą ze skrytek pamięci gady
pobudek ta emnych, ścielą się całuny chmur nieodegnanych, pod któremi więdły marnie
szmaty dnia, pękały sprężyny siły.
O Panie! kto w porze wieczorne mniema, że ostoi się przed Tobą, — ślepcem est.
A ten asno wiǳącym, kto z mie sc wszystkich, po których ą rozsiał, zgarnia naǳie ę
swo ą i całą pokłada — w miłosierǳiu.
W miłosierǳiu mądrem, w miłosierǳiu wszystko rozumie ącem, przebacza ącem,
O cowskiem, — Two em!
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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.
ożesz po ó ?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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