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.

ELIZA ORZESZKOWA
   

Zmiłuj się nad nami!
Jako woda ucieka ąca — życie nasze,
ako wątłe skorupy kruche — łoǳie nasze,
ako kwiaty więdnące — serca nasze,
ako ptaki więzione — dusze nasze.
Jako światełka, które we mgłach obłędnych Światła szuka ą — myśli nasze,
ako rany, które, tęsknością łaknące, wargi ku dosytowi rozwiera ą — kochania nasze,
ako trzciny, któremi nad wezbraniem wód biegnących
wichry miota ą — wole nasze,
ako gołębie, które pod niebiosami pościg astrzębi za sobą ma ą — cnoty nasze.
Tyś, Panie! dla wód w wieczność ucieka ących — u ściem,
dla żeglarzy z fal na fale spienione rzucanych — przystanią,
dla serc od tęskności we wnętrzu swem omdlałych — winem,
dla skrzydeł od bicia w ściany klatek rozbolałych — naǳie ą.
Zmiłu się nad nami!
Tyś pochodnią — szuka ącym,
lekarzem tym — co chorzy,
siłą — w sobie zachwianych,
ratunkiem — ściganych.
Zmiłu się nad nami!
My prochy liche i przed Wielkością Two ą na większy z nas — pyłek maleńki, my ślepcy
błąǳący i przed Mądrością Two ą na mędrszy z nas krótkowiǳ ednooki,
my z adem w żyłach uroǳeni i przed Dobrocią Two ą na słodszy z nas — piołun gorzki,
my niedolą na sercach piętnowani i przed Szczęśliwością Two ą na szczęśnie szy z nas —
nęǳarz spłakany.
Zmiłu się nad nami!
Tyś Światłem — bez cienia,
Kochaniem — bez cierpienia,
Potęgą — bez zachwiania,
Dobrem — bez skazy.
Zmiłu się nad nami!
Wielkość Twa, za krańce stworzonych wszechprzestrzeni — sięga,
Mądrość Twa, zmazy do stóp Twych kornie przypada ące — przekreśla,
Dobroć Twa serca, błagalnie rany swe Tobie ukazu ące — uka a,
Litość Twa, nad brzemiona swe po drogach twardych niosącymi — pochylona.
Zmiłu się nad nami!
Iǳiemy, iǳiemy ku Tobie po falach wód w wieczność biegnących — chwie ący się i niedowiǳący,
płyniemy; płyniemy ku Tobie na łoǳiach wątłych, kruchych — błąǳący i powraca ący,
wołamy, wołamy ku Tobie z serc zranionych i skrzydeł zmęczonych — łzy i krew roniący,
lecimy, lecimy ku Tobie przed wichrami złymi i pościgami astrzębimi — strwożeni
i ucieka ący.

Zmiłu się nad nami!
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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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