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(Bluszcze! Jakimi zwisacie wǳiękiem…)
 .   

Bluszcze! Jakimż zwisacie wǳiękiem bukolicznym¹
Na starych gruzów zwalisku,

Rośliny, Melancholia

Albo gǳieś na samotnym platanie antycznym,
Co ginie w waszym uścisku.

Lecz lubię was nad wszystko, mroczne smętne bluszcze,
Wokoło fontanny szmerne ,
Kędy² żałośnie woda o kamienie pluszcze
Wśród zru nowane cysterny.

¹bukoliczny — sielski. [przypis edytorski]
²kędy (daw.) — którędy; dokąd; tu: gǳie. [przypis edytorski]
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