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Wino samotnika
 .  [ ] -

Powłóczyste¹ spo rzenie kokietki ponętne ,
Które śliźnie się ku nam ak promień wieczoru

Księżyc, Kobieta, Księżyc

Blady — słany przez księżyc drżącemu ezioru,
Kiedy w nim prze rzeć pragnie swó wǳięk obo ętny;

Ostatni wór dukatów² w chciwym gracza ręku,
Lubieżny pocałunek chude zalotnicy,

Cierpienie, Gra, Pocałunek,
Tęsknota

Muzyka nerwu ąca, a pełna tęsknicy,
Jak echo dalekiego cierpień luǳkich ęku,

Flaszo głęboka! wartoż to wszystko twe treści?
Ostrych balsamów, akie łono two e mieści,
I ho nie spragnionemu poecie użycza?

Alkohol, Poeta, Kondyc a
luǳka, Sława, Bieda

Ty mu da esz naǳie ę i miłość, i życie,
I dumę — ten skarb wszelkie biedy — co na szczycie
Triumfu nas umieszcza i w rząd bogów wlicza!

¹powłóczysty — o spo rzeniu: przeciągły, znaczący. [przypis edytorski]
²dukat — złota moneta używana w Europie do XIX w. [przypis edytorski]
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