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.
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Zachwycenie
Urywek
Bo mó Stworzyciel znalazł mię na ziemi
I napadł w nocy ogniami złotemi…

Bóg, Kondyc a luǳka,
Ogień, Spotkanie

Bo Pan, mówiący w ob awieniu: Jestem,
Napadł mię w ogniach z trzaskiem i szelestem.
Przetoż się, Panie, wiecznie upokorzę
Pomnąc na ono płomieniste łoże.
Gdy Pan nade mną stał w ognia oponach,
Gdym był ak ptaszek w Pana mego szponach,

Ptak, Strach, Bóg

Gdy stał nade mną ak ogień straszliwy,
Kiedym się w strachu sąǳił uż nieżywy¹ —
Dlaczegóż bym się, o Panie, zapierał,
Żem drżał i cały z przestrachu umierał…
Dlaczegóż bym się miał zapierać strachu,
Żem drżał ak listek w Pana mego gmachu?

Wieǳa, Pamięć

Takie bo aźni bym nie doznał, Panie,
Choćbym się dostał pod mieczów ścinanie.
Choćbym czuł w sobie to, co luǳie święci,
Tak bym nie stracił wieǳy i pamięci.
Przywalon byłem twe lekkości skałą,
Serce ak ptaszek zlękniony latało.
Światłem zalały się mo e alkierze²,
A am był porwan ako lekkie pierze.
I przez wiatr lekki, i przez szelest święty
Byłem pochwycon, a z łoża niezd ęty.

¹kiedym się w strachu sąǳił już nieżywy (daw.) — we współczesne składni: kiedy w strachu sąǳiłem, że uż
estem nieżywy. [przypis edytorski]
²alkierz — izba narożna; tu: sypialnia. [przypis edytorski]

Serce, Strach
Światło, 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
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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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