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Kochankowie
Ledwo ǳiewczyna przyszła z daleka, —

Dreszcz go obleciał skrzydlaty.
Kochanek romantyczny

Zatrzepotała martwa powieka, —
I z grobu wy rzał na światy.

Śmierć, Grób, Trup,
Cierpienie

— «Dobrze, żeś przyszła! Gnĳę daremnie,
Własnego niepewny cienia!

Gǳiem est, że oto — nie ma mnie we mnie?
Są tylko mo e cierpienia.

Powieǳ — schylona ponad mogiłą —
Śpiącemu w mogił obłęǳie, —

Miłość silnie sza niż śmierć,
Miłość, Miłość
romantycznaGǳie się poǳiewa to, co mną było,

A nigdy mną uż nie bęǳie?» —
Wspomnienia, Kondyc a
luǳka

Nic nie odrzekła w trwoǳe ǳiecięce ,
Lecz martwa padła na wrzosy.

Strach

Pewno kochała o wiele więce ,
Niż myślał — kusząc niebiosy.

Padła w ustroniu o esieniałem,
Gǳie kwiatom — straszno różowieć,

Kwiaty

By kochankowi całym swym ciałem
Dać tę edyną odpowiedź!
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