


 

 

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

JAN KASPROWICZ
   ,  

Na lodowcach Aletschu
Towarzyszowi podróży,

dr. J. Czerniakowi.

I
Śniegu i lodu srebrzyste bezmiary,
Wśród nich, ak wyspy, straszne sterczą złomy;

Bóg, Góra

W górze niebieskich kryształów ogromy,
Rozpłomienione słonecznemi żary.

Fioletowe zniknęły opary —
I wzrok nasz, cudów przedwieku łakomy,
Ma tuż w nagości ǳiewicze widomy
Znak boże siły, źródło wielkie wiary.

I z ciał tych naszych, zawisłych bezwładnie
Na opoczystych urwiskach, ulata
Duch, zachwycony, nad śnieżne przestworze —

Nad czarne szczyty, śmie ące się zdradnie
Obliczem z lodu, i klęka w pokorze
Gǳieś przed nieznanym źródłem tego świata.

II
Milczący szliśmy zamarzłym duna em,
W skok przekracza ąc kotliny bezdenne,
Bramice śmierci dla człeka, promienne
Wrótnie żywota dla tych sił, co wza em

Zwalcza ą siebie, wieczyste a plenne¹
W zmian nieskończoność. Nad tych lodów kra em,
Nad tą kuźnicą drzemią szczyty senne,
Ciche, błyszczące. I my błędni sta em²

Z ǳiwu i słuch nasz tężymy w te ciszy
Głębie bezmierne. I patrz! duch nasz słyszy
Onego Ducha, co miał moc, by w tumy³,

Duch, Strach, Stworzenie

Nieb sięga ące, pospiętrzać opoki…
Strach !… Czy nie zerwą ǳiś się ego szumy,
By świat ten wkoło zwalić, strącić w mroki⁈…

¹plenne — da ące plon; płodne. [przypis edytorski]
²stajem — sta emy (forma skrócona). [przypis edytorski]
³tum — staropolskie określenie katedry lub kolegiaty. [przypis edytorski]

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/z-wichrow-i-hal-z-alp-na-lodowcach-aletschu
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl


III
Spoza gór czarnych, zza śnieżnych przełęczy
Szum dolatu e: O lodów pokłady,
O skalne zręby łamią się kaskady,
A tam! — lawina głuchym hukiem ęczy.

Ach! szum ten duszę przygniata i męczy:
Nie zwykła ona chaǳać tymi ślady…
Lecz patrz! u stóp się macierzanka wǳięczy
W mchach, których głaźne nie pocięły grady.

Rośliny

A tu — rumianek naszych pól… I z drogi
Straszliwe grozy, prze mu ące trwogi
Dusza na skrzydłach znużonych uchoǳi

W kra łąk i lasów roǳinnych. Lecz błogi
Sen rychło rzuca i wraz z Śmiercią broǳi
W kaskad, przepadlisk i lawin powoǳi.
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