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Hymn do piękna
 .  -

Czy znĳǳiesz z niebios, czyli otchłań cię wyzie e,
Piękności, wzrok twó boski i piekielny razem

Piękno, Niebo, Piekło

Wzrok, Oko
Dobroǳie stwa i zbrodnie bez wyboru sie e —
I w tym ǳiałania wina est wiernym obrazem¹.

W twym oku zachód słońca i zórz łuny gorą²,
Rozlewasz wkoło wonie ak wieczór burzliwy: Zapach
Twe całusy napo em, usta są amforą,
Przez nie ǳiecko est mężem, mąż słabnie tchórzliwy.

Czyś rodem z czarnych piekieł, czy z krain utrzenki?
Jak pies, za two ą szatą iǳie Przeznaczenie; Los
Radość i klęski na traf lecą z two e ręki.
I bezodpowieǳialnie rząǳi twe skinienie.

Po trupach, z których szyǳisz, stawiasz swo e kroki, Kle not
Groza nie na mnie wǳięcznym est z twoich kle notów,
A mord mięǳy na droższe twe wliczon breloki
Na wzdętym dumą łonie pobrzękiwać gotów.

Jednodniowy gość ziemi — śmiertelnik olśniony — Kondyc a luǳka, Obraz
świataPłonie w twych żarach, mówiąc: «Świeć się ogniu asny!»

Nad drogim ciałem w dreszczach miłości schylony,
Jest on ak kona ący, co kopie grób własny.

Co mi — czy nieb czy piekieł wydała się sfera —
Cherubie prosty, szczery, a grozą owiany!
Gdy twó wzrok, uśmiech, noga przede mną otwiera
Kra e nieskończoności błogie a nieznane ?

Cóż — żeś Bóg, Szatan, Anioł czy syrena zwodna,
Ty — pieśni, blasku, woni, ty — z aksamitnymi
Oczyma wróżko, pani edynie czci godna,
Gdy czynisz świat mnie wstrętnym, chwile mnie ciężkimi?

¹i w tym ǳiałania wina jest wiernym obrazem — i w tym est wiernym obrazem ǳiałania wina. [przypis
edytorski]

²goreć a. gorzeć (daw.) – płonąć, palić się. [przypis edytorski]
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