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Zmierzchanie
Motto: Je suis l’Empire à la fin de la décadence¹

(Verlaine)

Okręt odpłynie na spuchniętych żaglach
w szklane lazury wzbiera ących piersi…
Chociaż nie zawsze byliśmy na szczersi, Koniec świata
powieǳmy sobie zwycza nie: dobranoc.
Bo świat zachoǳi uż i słońce ciche
nie wzbiera światłem w mgły wsta ące rano.
A dni się sypią — zerwane korale,
perły o zmroku…
powieǳmy: dobranoc.
W progu drzwi szklanych noc narasta łukiem,
w progu dni z błota noc cicho przyklęka
i garść popiołu w zaciśniętych rękach
parzy mnie eszcze niedogasłym żarem.
Zmierzcha…
z nawisłych tle ących latarni
znów w pyle światła ǳień powsta e szary…

. XII.  r.

¹Je suis l’Empire à la fin de la décadence (.) — Jestem Cesarstwem u końca upadku. [przypis edytorski]
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Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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