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.
W oddali cichy klasztor. Strzeliste wieżyce,
Czerwony mur groǳący, i te sine dachy —
Odbĳa ące niebo zwierciadłami z blachy —
Ponad cichych łąk kwietnych asne okolice.
Skroś¹ rzeźbione koronki, zazębień i wschodów
Wstępu ą w szarą oddal sen Bożego leństwa²…
A niekiedy gałęzie zza muru ogrodów
Ma ą słodki, kapłański ruch błogosławieństwa…

Kwiaty
Świątynia
Drzewo

W złotych napisach każde wrót klasztornych miano
Wokół bramic zapartych za wiatrem się słania.
Słodkie imiona, wargą szeptane wietrzaną:
Przybytek bożych kwiatów… przybytek kochania…
Nad wszystko ciche okna, co są ak ołtarze
Ukwiecone geranii³ różowymi pręty⁴,
Co w pastelowych tonów łagodnym oparze
Malu ą sny kwiatowe na szybie zamknięte .

Okno

Okna klasztorne! w letnie pogodne wieczory
Kuszące bielą zasłon, ak welony ślubne,
Które zd ąłbyś pod srebrne kaǳielnic amfory,
Aby całować wargi wybrane, zalubne.

Zmysły, Religia

Lecz te blade kobiety, tam, w serca weselu,
Z ciałem umarłym światu w ciszę cel wygnane,
Kocha ą ciebie eno, blady Zbawicielu,
Wiǳąc niebo przez każdą twego ciała ranę.
O, święta ciszo starych murów wirydarza⁵,
Gǳie usłyszysz li⁶ szelest przesunięte ławy,
Gdy biała rzesza kobiet w milczeniu rozważa,
Śleǳąc na krasnych cegłach piasku syp złotawy.

¹skroś (daw.) — przez, poprzez, na wskroś. [przypis edytorski]
²leństwo — poddaństwo, lenno, zależność wasala od seniora. [przypis edytorski]
³gerania — ǳiś: geranium. [przypis edytorski]
⁴pręty — ǳiś popr. forma N. lm: prętami. [przypis edytorski]
⁵wirydarz — ǳieǳiniec klasztorny a. ogród wewnątrz murów budynku, otoczony krużgankami. [przypis
edytorski]
⁶li (daw.) — tylko, edyne. [przypis edytorski]

ǲiewictwo, Wierzenia,
Zmysły

O, niema szczęśliwości czystych ǳiewic zboru⁷!
A że zda się ich dłonie są tak nieskalane,
Że tknąć się mogą eno białego koloru —
Czynią puchy koronek, albo ha lniane.
Jest czar nieprzewiǳiany, gdy im powiesz „siostro”,
I patrzysz w płeć ich bladą, tak przezrocze bieli,
Na które ówǳie złote się plamki rozpostrą,
ak na matowym płatku więdnące kamelii.

Wino

Nie tknął żaden proch ziemi przeczystego łona,
Bowiem źródło żywota w nich bĳe — weselnych,
Jako przedniego wina amfora zamkniona,
Co pragnie się rozewrzeć dla warg nieśmiertelnych.

.
Wieczór

A gdy śmiercią wieczoru niebiosa się spłonią,
ǲwon łagodnie zwołu e na chór po nieszporze⁸
Jakby ich modły były tą edyną wonią,
Co est zdolna ukoić melancholie Boże.
Wszystko w murach klasztoru est zmierzchem i ciszą,
Przewlekły ǳwon wieczorny smętnym zewem gęǳie⁹,
A one idą: korną procesy ą¹⁰ mniszą —
Jako na martwe woǳie płynące łabęǳie,
Kładą długie zasłony białe. Ta emnice
Dusz ich skwita ą¹¹ ciche pod gromnic płomykiem:
Że gdy siwy ksiąǳ w kapach przechoǳi kaplicę,
Śnisz ogro ce¹² ǳiewicze z Bożym ogrodnikiem.

.
Modlitwa

Zasię¹³ zachwyt ekstazy tak łacno¹⁴ się ǳieli,
A serce w ciszy modłów uka a¹⁵ tak łzawe,
Że nie edna z nich długo w samotne swe celi
Powtarza w letni wieczór kościelne swe „Ave”.
Sto ąc w otwartym oknie, gǳie śni noc daleka,
Wznosi skrzydlatą eszcze zasłonami głowę,
I długo w noc tęsknymi oczyma przewleka
Rozmodlonych gwiazd złotych ziarna różańcowe.

⁷zbór — tu: zgromaǳenie zakonne. [przypis edytorski]
⁸nieszpór — tu: wieczorna modlitwa z brewiarza. [przypis edytorski]
⁹gęǳie — tu: gada, woła. [przypis edytorski]
¹⁰procesyja — ǳiś popr. forma: proces a (tu użyta daw. forma dla zachowania rytmu wiersza). [przypis edytorski]
¹¹skwitać — tu: zakwitać, rozkwitać; kwitnąć. [przypis edytorski]
¹²ogrojec (daw.) — ogród. [przypis edytorski]
¹³zasię (daw.) — a, zaś. [przypis edytorski]
¹⁴łacno (daw.) — łatwo. [przypis edytorski]
¹⁵ukajać — ǳiś popr.: koić. [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
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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