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Stolica
O ulico, ulico
Miast, nad któremi krzyż!
Szyby two e skrzą się i świécą,
Jak źrenice kota, łowiąc mysz¹.

Kot, Miasto

Przechodniów tłum, ożałobionych czarno²
(W barwie stoików)³.
Ale wydąża każdy, że aż parno
Wśród omĳań i krzyków.

Tłum

Ruchy dwa i gesty dwa tylko:
Fabrykantów, ściga ących coś z rozpaczą,
I pokwitowanych z prac przed chwilką,
Co tryumfem się raczą…

Chleb, Interes, Korzyść,
Pieniąǳ, Praca, Robotnik

Konwuls e dwie i dwa obrazy:
Zakupionego z góry nieba,
Lub fabryczne ekstazy
O kęs chleba.
— Iǳie Arab z kapłańskiem ruszeniem głowy,
Wśród chmurnego promienie ąc tłoku,
Biały, ak statua z kości słoniowe ;
Po rzę nań… wytchnę oku.

Oko

Iǳie pogrzeb, w ulice spływa boczne
Niepogwałconym krokiem;
W ślad mu pó dę, gestem wypocznę,
Wypocznę okiem.

Oko, Pogrzeb

Lub, nie patrząc na niedobliźnionych bliźnich lica,
Utonę myślą wzwyż:
Na lazurze balon się rozświéca,
W obłokach krzyż.

Wzrok

¹Jak źrenice kota, łowiąc mysz — ǳiś: Jak źrenice kota łowiącego mysz. Przykład daw. formy imiesłowu.
[przypis edytorski]
²Czarny kolor oǳieży prze ęli chrześcĳanie od stoików. [przypis autorski]
³stoicyzm — kierunek w ﬁlozoﬁi zapoczątkowany w III w. p.n.e. przez Zenona z Kition, który wywarł
znaczący wpływ na etykę chrześcĳańską. Stoicy postulowali osiągnięcie szczęścia poprzez ćwiczenie się w dyscyplinie moralne , skrupulatne wypełnianie swoich obowiązków i powściąganie emoc i, co miało zapewnić
uniezależnienie się od zewnętrznych wpływów świata, zmienności losu itp. Nazwa pochoǳi od gr. słowa stoa,
oznacza ącego portyk, ponieważ mie scem spotkań pierwszych stoików był tzw. kolorowy portyk, budynek
w Atenach. [przypis edytorski]
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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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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