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Czemuśmy się zgoǳili na brzemię pokory?
Na istnienia naszego — ból, krzywdę i strwon?

Cierpienie, Rozpacz,
ZwątpienieKondyc a luǳka

Czemuśmy nie wyryli choćby krecie nory,
By dać szczęściu — kry ówkę i nocleg, i schron?

Zaniedbaną pieszczotą chcemy zmóc rozpacze, —
Na ustach słów spóźnionych zbytecznie e gwar…
I płacz ciągle nas ściga, choć uż nikt nie płacze, —
Bo i cóż nam zostało? — To edno: twó czar!… Miłość, Erotyzm

O, nie znuż się ostatnim czarowania trudem!
Wytrwa w awie, co męczy zbyt usilnym snem!
Nie wiesz nawet, czym dla mnie w mroku — poza cudem
Są twe dłonie!… Ja tylko, gdy cału ę, wiem…

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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wolności korzystania z dóbr kultury.
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