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Dolor ante lucem ¹
(Z Aleksandra Błoka)

W zachodu krwawych, ostatnich promieniach,
Pragnący śmierci — nie czekam uż na nic.

Kondyc a luǳka, ŚwitLos

I znów ǳień wsta e, brzask bĳe z otchłani,
Powraca męka coǳienna istnienia.

Chciałem zło rzucić i dobro zostawić,
Poznałem śmierci trwogę i naǳie ę —

Dobro, Zło

I znów powracam, by patrzeć, ak dnie e,
By zło przeklinać, dobru błogosławić.

Boże mó , Boże — Panie nieomylny —
Czyś wszystkich równym obdarzył wyrokiem —

Vanitas

Człowiek śmiertelny, ku Tobie się wlokę,
Od utrzni ranne do nocy — bezsilny.

¹Dolor ante lucem (łac.) — cierpienie przed świtem; lęk przed światłem. [przypis edytorski]
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