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I
Powieǳ im, że duch odbrzmiał myśli wieczne ,
Nerwy że poszły palcami na klawisz,

Muzyka

Ugina ący się i niebezpieczny
Most nad przepaścią!…

…oni, że ich bawisz,
Szepną, i chrząchną, i krzesły¹ swo emi
Stwierǳą, że siedli, i że są na ziemi,
I że istnie ą na planecie — który²
Niesie ich rączo (a pono do góry!…).

¹krzesły — ǳiś popr. forma N.lm: krzesłami. [przypis edytorski]
²istnieją na planecie — który — wyraz „planeta” występu e tu w roǳa u męskim. [przypis edytorski]
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II
Więc ty im rzeknĳ, że żywot i słońce
Zatrzymał człowiek na włosie pęzlowym³,

Sztuka

Jako na rzęsach-ducha, że w bezkońce
Otchłani wziera spo rzeniem takowym:
Oni, to słysząc, utrą nos, by asno
Stwierǳić, że czu ni są i wraz⁴ nie zasną.

³pęzlowy — ǳiś popr.: pęǳlowy. [przypis edytorski]
⁴wraz (daw.) — zaraz. [przypis edytorski]

   [Powieǳ im, że duch odbrzmiał myśli wiecznej] 



III
A przeto krzyknĳ uż, że w Betle emie
Bóg się naroǳił…

Święto, Jeǳenie

… i że więc co roku
Cieszą się luǳie — zaś niebici w ciemię
Jada ą sporo na sianie o mroku
Pod rozżarzone Konstelac i znakiem:
Jada ą ryby, miód i kluski z makiem!
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