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W ciemności schoǳi mo a dusza,

W ciemności toń bezdenną,
Ciemność, Noc, Duch,
Otchłań, Piekło, Rozpacz

Pól elize skich¹ uż nie wiǳi,
Zawisła nad Gehenną².

W górze nad losem mo e duszy
Bole e anioł biały,

Anioł

A tuta szyki potępieńców
Szyderczo się zaśmiały.

Szyǳą z me duszy potępieńce,
Że cząstka asne mocy,

Poeta, Poez a

Co roǳi słońca, nie ma właǳy,
By złamać berło nocy.

¹Pola Elize skie — w mitologii greckie kraina wieczne szczęśliwości, do które po śmierci udawały się dusze
dobrych i sprawiedliwych luǳi. [przypis edytorski]

²Gehenna — dolina, zna du ąca się pod Jerozolimą, gǳie podobno składano ofiary z ǳieci; przenośnie:
mie sce potępienia, piekło. [przypis edytorski]
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