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IV
O niezgłębiona duszy toni,
Ty w ciasne piersi mórz ogromie!
Na burzę wichr uż głucho ǳwoni,
Już gwiazd iskrzących gasi płomię¹.
Już ci palcami straszne dłoni
Demon nawałnic sięgnął do dna —
O zachmurzona duszy toni,
Przed chwilą eszcze tak pogodna!
Zrywasz się, ęczysz, szukasz broni,
Wał² bĳesz wałem śród te męki,
Łkasz żąǳą ciszy — cóż ci po nie ?
W pieśń się zmienia ą two e ęki!

Ciało, Duch, Morze, Burza,
Konﬂikt, Otchłań, Walka
Wiatr

Ciemność

Cierpienie
Poez a

I pieśń ta huczy, pieśń ta ǳwoni,
W rytmicznych falach okrąg nurza:
I przestwór słucha te symfonii,
Którą–ć wyrwała z głębin burza.
Z ǳiwu wichr sta e w chmur pogoni,
Tylko melodią razem dyszy:
O nawałnicą śpiewna toni,
Czemu tak barǳo żądasz ciszy⁈

¹
²

— płomień. [przypis edytorski]
— fala. [przypis edytorski]

Wiatr
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