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Spotykam go coǳiennie. Twarz, wklęta w ramiona,
Jak mgła, męczarnią oczu ledwo obgłębiona.

Bieda, Chrystus, Obcy,
Cierpienie

Wyciąga błędne ręki widemko niemrawe,
By nim zgłaskać surduta połataną awę.
Patrzy we mnie, ak w pustkę, lecz głowy nie zniża.
Te same zawsze gwoźǳie tłoczą go do krzyża.
Życie nowych mu skąpi, a starych nie kruszy.
Gǳie mu tam w myśli teraz nowy gwóźdź dla duszy!
Już niezgrabny od nęǳy, zły i niedorzeczny,
Chce coś mówić, lecz wstyd go przeraża odwieczny —
Ten wstyd, co w swó niebieski wpatrzony rodowód,
Pielęgnu ąc cierpienie, boczy się na powód.
Wstydu ego przede mną zawczasu się wstyǳę — Współczucie, Kondyc a

luǳkaWięc uda ę, że w tłumie uż go niedowiǳę.
A chcę mu coś powieǳieć — coś na wieczność całą —
Rozpłakać się… rozśmieszyć to zgłodniałe ciało —
Nakarmić i przyoǳiać nadmiernie, odświętnie. —
Ale on mnie uż minął i znikł obo ętnie.
I tak zawsze i nigdy nie bęǳie inacze …
Nikt nie zmieni mgły ego i mo e rozpaczy,
I nikt nas — choć się rozpacz do mgły czasem zbliża —
Nie wbĳe nowym gwoźǳiem do wspólnego krzyża.
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