


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
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Duch nasz ǳiecięcy — prawi mędrzec boży —
W utrznianych³ wieków zamgławne przedednie

Duch

Trwał połączony w niepoǳielną ednię
Z nieświadomością żywiołowych zworzy⁴.

I, gdy mu padał w źrenice blask zorzy,
On stał ak martwe, niebytu sąsiednie,
Głazu urwisko i roił bezwiednie,
Że ego własne oko promień tworzy.

I we mgle owe pierwotne ciemnicy
Pozostawa ąc, nie znał te granicy,
Która obrazy ego duszy senne

Dusza, Natura

Od ram natury ǳieli wiecznym ǳiałem,
Lecz ednym duchem czuł się z nią i ciałem —
I był sam sobie obcy, bezimienny.

¹wedycki — wedy ski; staroindy ski ęzyk, z którego wywoǳi się sanskryt klasyczny; nawiązu ący do Wed,
staroindy skich tekstów sakralnych. Wedyzm: na starsza forma hinduizmu; na dawnie sza indy ska religia.
[przypis edytorski]

²rupa, rūpa — w buddyzmie i hinduizmie: cielesność, forma, materia. [przypis edytorski]
³jutrzniany (daw.) — poranny. [przypis edytorski]
⁴zwora (daw.) — połączenie; element łączący. [przypis edytorski]
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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
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