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Spoczywa oto na sine krawęǳi
Niebiosów¹ burza i drga nawałnica,
Skulona w sobie. Oto chory duma:
«ǲień, teraz będę spać!» Gorące zwiera
Powieki. Oto ałówka w oborze
Wysuwa nozdrza ku woni poranku
Chłodne . Włóczęga oto w niemym lesie,
Niemyty, dźwiga się z posłania liści,
Które szeleszczą, i zuchwałą dłonią
Ciska głaz pierwszy lepszy, by ugoǳić
Turkawkę, ze snu ociężałym lotem
Przelatu ącą, i w grozie zamiera,
Gdy kamień głucho uderza i ciężko
O ziemię. Oto bieży² woda prędka,
Jak gdyby śladem nocy, co pełza ąc,
Odeszła, pragnąc runąć w mrok, chłodnawym
Tchnieniem, tak sroga, obo ętna, podczas
Kiedy tam w dali Zbawiciel i Matka
Cicho, cichutko rozprawia ą sobie
Na mostku: szeptem, a przecie ta drobna
Rozmowa wiekuista, niezniszczalna
Jest ako gwiazdy w dali. Krzyż swó dźwiga
I mówi eno: «Matko mo a!» patrząc
W e oczy, Ona: «Ach, mó Synu miły!»
Odrzeka. — Oto niebiosa i ziemia
Na nowo gadać poczyna ą nieme.
Po czym dreszcz zbiega znów sterane ciało:
Z westchnieniem dźwiga się przeżyć ǳień nowy.
A oto brzask widmowy wsta e. Oto Do rzałość, Seks, Przemiana

ŚwitKtoś się wykrada, nie wzuwszy obuwia,
Z łoża kobiety, ak cień biegnie, z okna,
Jako złoczyńca, zeskaku e, cicho
W poko u własnym przysta e — i wiǳi
W lustrze na ścianie siebie: nagłą trwogą
Dygoce przed tym bladym, niedospanym,
Okropnym cuǳoziemcem, akby ów to
Te nocy chłopca, którym był, nieznacznie
Drga ącą ręką zamordował, teraz
Polewa z ǳbanka palce, by e omyć,
Z uśmieszkiem drwiny, a przeto niebiosa
Tak są znacząco-oniemiałe, wszystko

¹niebiosów — ǳiś popr.: niebios. [przypis edytorski]
²bieżeć — tu: płynąć. [przypis edytorski]
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Tak ǳiwne na powietrzu szarym. Oto
Skrzypią sta enne drzwi. I oto ǳień est.

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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