Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.

JAN KASPROWICZ
     

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⁈

¹płomię — płomień. [przypis edytorski]
²wał — fala. [przypis edytorski]

Wiatr

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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