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Niewiǳialni
Niewiǳialnych istot tłumy sąsiadu ą z nami wszęǳie.
I kto kogo u rzy pierwe ? I kto komu duchem bęǳie?

Duch

Błąka ą się mięǳy nami i po nocy i o świcie —
I nie wieǳą, że to właśnie est wza emność i współżycie.

Oni o nas, a my o nich nic nie wiemy — tylko tyle,
Że bywa ą nagłe zmierzchy i przychoǳą pewne chwile…

A łódź mo a trwa u brzegu — ponad rzeki głęboczyzną, —
I ta woda, co śni siebie, — est e grobem i o czyzną.

Woda

I ktoś barǳo wieloraki łoǳią chwie e i kołysze, —
A stwierǳiłem wokół zieleń i stwierǳiłem wokół ciszę…

A to oni łódź trąca ą, upo eni snem i trwogą, —
I odpłynąć chcą koniecznie, lecz nie mogą, bo nie mogą…

Sił im starczy do ma aczeń w mgle, co w śmierć się sączy błędna,
Ale brak im ǳielne mocy, co do wioseł est niezbędna…

A a pragnę, by łódź drgnęła, gdy się tłumnie zbliżą do nie ,
I by dłoń ich nieostrożna pozostała w mo e dłoni…
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