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ANTONI LANGE
 

IV. Kama-Rupa¹
(Anima bruta²)

I powstał luǳki duch, i, buntowniczy,
Z wrogą naturą wszedł w niemiłosierny

Walka

Bó . — Krwią oblany, samotny, bezsterny,
Swe Atlantydy szukał ta emnicze .

Więc rąbie skały, burzy turmy³, liczy
Gwiazdy, by świat z nich poznać niewymierny,
I mściwie czyha, gǳie ów ta ń⁴ odźwierny,
Co myśl mu w ciemni⁵ ǳierży niewolnicze .

Błąǳenie

Gdyż póki nie znał tych ta emnic węzła,
Spragniona ciszy, ego dusza grzęzła,
Jak obłąkana, w ogniu i żelezie.

Była to zorza — pełna krwi i słońca,
Skroś hymny wieszczów i pożary lśniąca,
Skroś ob awienia, ka dany i rzezie.

¹Kama-Rupa (z sanskr.) — połączenie słów: kāma, zaspoko enie pożądań oraz rūpa, cielesność, forma,
materia; Kamarupa w literaturze sanskr. to nazwa obecnego Asamu, stanu w Indiach. [przypis edytorski]

²anima bruta (z łac. anima: dusza oraz brutum: zwierzę) — duch pierwotny; dusza zwierzęca. [przypis
edytorski]

³turma (daw.) — więzienie. [przypis edytorski]
⁴tajń (poet.) — ta emnica. [przypis edytorski]
⁵ciemnia (poet.) — ciemność, mrok. [przypis edytorski]
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