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W noc noworoczną
 .  

Duszo wszechświata, czyżże sączysz się tchnieniem
W piersi człowiecze i roǳisz piękne echo?
Wielkie malowidła powsta ą,
Słowa olbrzymie dla serc.

Chętna pomocy, o, ty, oślepia ąca,
Snem nie oślepia że mnie, wy, światła płonne,

ŚwiatłoPokusa

Mińcie zatroskane me czoło,
Abym podźwignął się w blask.

Pokąd miłu ące wiedliście, kroczyłem,
Dary nie mo e zostawia ąc w oddali:

MałżeństwoŻycie ako wędrówka

Wszelkie poblaski i wszystką
Ciszę, a da e ą dom.

Zawsze ku wam piąłem się, ku wam, spod stopy,
Jako ruiny, opada, co zdołałem
Zdobyć, nie patrząc za siebie,
Pnę się i pnę się wciąż wzwyż.

Gwiazdy nadaremnie, nie sąǳę, ku czasów
Dawnych wiedliście ruinom, serce, oczy
W hart obleka ąc¹, o, uczcie,
Abym dotrzymał wam krok!

Odtąd rozbłysku cie świetliście , niech płomyk
Wie e, kęǳiory muska ący, przylega,
Miło łagodnie ąc, ku myślom,
Które hodu e ma skroń.

¹oblekać (przest.) — ubierać; tu: wyposażać. [przypis edytorski]
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