


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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Otchłań
 .  

Pascal¹ miał otchłań, która wciąż płynęła za nim.
— Ach, wszystko est otchłanią ! Żąǳa — mara — słowo —

Otchłań, Kondyc a luǳka

Czyn! Nieraz włos mi wsta e, gdy czu ę lodową
Bo aźń, co mię przenika wskroś z wiatru powianiem.

Strach

Na dole — w górze — wszęǳie — tylko głębie ciemne —
Milcząca czarna otchłań, co mą duszę trwoży! Noc
Na dnie mych ciemnych nocy mądry palec boży,
Malu e mi bez końca mary stuforemne.

Lękam się snu ak ǳiecko wielkie ciemne ǳiury,
Pełne grozy — wiodące w świat nie wieǳieć który;
Z okien wciąż patrzy na mnie — twarz Nieskończoności.

Sen, Strach, ǲiecko

Duch mó nad przepastnymi drżąc głowy zawroty,
Głuche nieświadomości Nicestwa zazdrości!
— O, nigdy nie wy ść poza Liczby i Istoty!

¹Pascal, Blaise (–) — . filozof, myśliciel religĳny, pisarz, fizyk i matematyk. Za mowała go teody-
cea (usprawiedliwienie obecności zła w świecie stworzonym przez doskonałe dobro, czyli Boga). Był też autorem
słynnego rozumowania, zwanego „zakładem Pascala”, według którego wiara w Boga est korzystnie sza od nie-
wiary, ponieważ można ǳięki nie edynie zyskać: zysku e się mianowicie życie wieczne, podczas gdy doczesne
est krótkie i traci się e tak czy inacze . [przypis edytorski]
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