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Zły jar
Łza, dawno zapomniana, śni się memu oku.

Łza — snem!…
PamięćSen, Łzy

A szczęście?… Obłok płynął… Toć¹ wiem, że w obłoku!
Toć wiem!

Ów czar eszcze pamiętam w wiosennym bezkresie —
Ów czar!

WiosnaLas

I las nagły po droǳe — i w tym nagłym lesie
Zły ar²!

W złym arze człowiek blady krtań nożem przecina…
Więc cóż?

BrońSamobó stwo

Sam przez się!… Własnoręcznie!… Mówią, że — Przyczyna!
Że — Nóż!

I mówią: «Chciał mrzeć³, głupi! Słońce w twarz mu świeci…
Chciał mrzeć!»…

Cierpienie, Śmierć

A on wie, że ból z ciała wymknął się i leci!…
Leć — leć!…

¹toć — przecież. [przypis redakcy ny]
²jar — wydłużone zgłębienie terenu o wąskim dnie i stromych zboczach. [przypis redakcy ny]
³mrzeć — umierać. [przypis redakcy ny]
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