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JEAN MORÉAS

(Samotny, zadumany…)
 .   

Samotny, zadumany, pó dę przez gościńce
Pod bezupalnym niebem, które smęt uż iści,

Jesień, Melancholia

I z rozkochanym sercem wezmę w obie ręce
Pod ętą spod wierzb drożnych¹ garść esiennych liści.

I będę słuchał ptaków, co krąg w wietrze wiodą,
Krzyczące w nadchoǳące uż nocy żałobie —
I gǳieś na zżółkłe łące, ponad smutną wodą,
Będę długo rozmyślał o życiu i grobie…

Mroźny wiatr wstrzyma orszak obłoków na bladszy
I zachód zemrze cicho we mgle ta emnicze —
A a, znużon pielgrzymstwem, gǳieś u kresu siadłszy,
Spoko ny uż przełamię chleb mó — chleb goryczy.

¹drożny — tu: przydrożny. [przypis edytorski]
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