


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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Wyznanie spóźnione
Lubię twoim weselem rozniecony gwar, —
I twoimi oczami upatrzoną drogę, —

Miłość niespełniona

I czar w śmiechu z awiony — ten sam zawsze czar!…
Żem cię dotąd nie kochał — zrozumieć nie mogę! Tęsknota

ǲiś, gdy ogród zaszumi, lub zaskrzypią drzwi,
Zrywam się, aby stwierǳić pustkę beznaǳie ną,
I przypomnieć twe kroki — i głos twó — i brwi, —
I o ustach i dłoniach pomarzyć kole no.

Słyszę płacz przewezbrany¹ obłoków i zórz!
Wszystko — klęczy i błaga!… A ty — coraz dale !

Modlitwa

O, nie wraca , nie wraca , — tylko dłonie złóż
Do modlitwy za wszystkich, co cię nie kochali!

¹przewezbrany — nagromaǳony powyże zwykłego poziomu, gwałtowny. [przypis edytorski]
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