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Wieczór
Drobne okno otwórz niespoǳianie,
Niech zobaczę twe łóżko przy ścianie!
Taka cisza, że nie poznać świata, —
Jeden tylko na dębie liść lata.

Cisza

Koral zorzy¹ po podpłociu biega
I sam siebie na sękach postrzega.
Motyl w zmierzchu biało nam się ziścił, Motyl
Gdy się skrzydłem do malwy przyliścił.
Ciche grabie z na cichszą łopatą
Tkwią we dwo e i do snu pod chatą,
Kto w nie spo rzy — zrachu e dwie cisze.
Dal się w oczach umyślnie kołysze.
Wieczór różnie niszcze e po krzakach,
Cień do rowu włazi na czworakach.
Za mieǳami, za ustroniem² młyna
Bóg się kończy — trawa się zaczyna.
Kurz, świetle ąc, dogasa nad drogą,
I est wszystko, choć nie ma nikogo!

Tylko brzoza, kwitnąc w światów mnóstwo,
Całe swo e w snach odmilkłe brzóstwo

Drzewo, Woda

Z nagłym szeptem wcudnia do strumienia,
Gǳie raz eszcze w brzozę się zamienia.

¹zorza — z awisko świetlne polega ące na zmianie barwy nieba (zwykle na żółtopomarańczową) bezpośred-
nio przed zachodem i po wschoǳie słońca oraz w czasie ich trwania. [przypis redakcy ny]

²ustronie — okolica położona z dala od luǳkich sieǳib. [przypis redakcy ny]
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