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JEAN MORÉAS

(Gwałcąc nagle tych dżdżystych dni…)
 .   

Gwałcąc nagle tych dżdżystych dni żałobne zwo e,
Na ogromne kasztany w ostatnie zieleni,

Jesień, Słońce, Melancholia

Na wodę, na klomb późny i na oczy mo e
Zlewasz twą bladą słodycz, o słońce esieni!

Czego chcesz od nas, słońce? Kwiat niech zwiędnie lepie ,
Listowie niecha zgnĳe i z wiatrem pożenie¹,

Cierpienie

Wodom da się zamroczyć. Mnie zostaw cierpienie,
Które żywi myśl mo ą i mą duszę krzepi.

¹pożenie (daw.) — pogna; tu: uleci. [przypis edytorski]
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