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I
I pożegnałem kra , i brzegi znane
Odepchnąłem nogą, ak wioślarz z łoǳi
Ziemię odpycha — i ak? odgarnia on pianę
Leniwo-płynną i luźną…
Kra ! — — gǳie każdy-czyn za wcześnie wschoǳi,
Ale — książka-każda… za późno!

Polska
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II
Nogą odepchnąłem ten brzeg, co pokornie
Zgiął się pod moim obcasem;
I skrzypiał mi on, że est męczeńskim, wytwornie
(Ale przeklinał mnie basem!).

   Do spółczesnych 



III
Och! wy — którzy śpiewacie krwawo i pożarnie,
Kiedyż?… zrozumiecie sąd?

Historia

Żyć wy raǳi w ǳie ach, lecz żaden nie wie,
Że cali urośliście w krwi-ulewie,
Czyści i matematyczni, ak błąd!
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IV
Ciemna to pieśń est — w zamian wy?… barǳo aśni —
Szkoda tylko, że nigdy nie wiecie,
Czemu?… Umysł-mąż mówi: «Zaśnĳ!»
«Zaśnĳ!…» — mówi po tańcu mdłe ¹ kobiecie.

, novembris, Parisiorum-Lutheciae²

¹mdły (daw.) — słaby. [przypis edytorski]
²Parisiorum-Lutheciae — rzymska nazwa Paryża. [przypis edytorski]
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