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Powrót
Gwiazdo coś spadła, śnĳ mi się, śnĳ!
W progu-m wędrowny porzucił kĳ,

Życie ako wędrówka,
Kondyc a luǳka

Byłem a leśny,
Byłem bezkreśny¹.
A ǳisia — czy ?

ǲiś — twó , ǳiewczyno! ǲwoń-że mi, ǳwoń,
Wichrze zszarpany o wonną błoń!

Jedną pieszczotą
Znuży się oto
Dusza i dłoń.

W ogniu, ǳiewczyno, spal mi się, spal!
Jednaka we mnie radość i żal —

Czyli² a w zbożu,
Czy w twoim łożu,
Czy wpośród fal.

Dwa ciała w mroku! Nie bó się, nie!
Wraz z tobą ginę w tym samym śnie —

Melancholia, Sen

Kto zwieǳił ziemię,
Ten duchem drzemie
Na ezior dnie!

¹bezkreśny — ǳiś popr.: bezkresny. [przypis edytorski]
²czyli — czy z partykułą pyta ną -li. [przypis edytorski]
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