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Pęknięty ǳwon
 .  [ ] -

I gorzko est, i błogo zimą, w nocy cieniu,
Przy ognisku, co parska i dym w górę śle,

Zima, Noc, Ogień,
Wspomnienia, Dźwięk

Słuchać wspomnień, co z wolna wsta ą w oddaleniu,
Pod dźwięk ǳwonów kościelnych śpiewa ących w mgle.

Błogosławione ǳwony o silne garǳieli,
Co mimo starość krzepkie, raźne — wierny krzyk

Dźwięk, Modlitwa, Obraz
świata, Czas

Ślą, co ǳień na modlitwę zwołu ąc czcicieli,
Jak wiarus, co wiek czuwać pod namiotem zwykł!

Mó duch — to ǳwon pęknięty, co gdy się szamoce
W nuǳie, pragnąc zaludnić pieśnią długie noce,
Głos ego osłabiony — często w złuǳeń grze —

Dusza, Śmierć, Śmierć,
Trup

Wyda e się chrapaniem rannego — przez losy,
Co leży zapomniany pod trupimi stosy,
Który w strasznym wysiłku nieruchomy mrze!

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.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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