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ballada z tamtej strony
o śmierci nic uż nie wiem Śmierć

o czarne okna i powieki
trzepoce motylami
pachnie sośniną modrzewiem
dotyka co noc snami
zza ciche rzeki
gǳie mgła noga za nogą
wlecze się w ciemny zakąt

trzyma w skrzynce niebieskawy akord
skrzynki otworzyć nie mogąc

życie est snem krótkim
mówi głos z prawe strony

Przemĳanie, Życie snem

życie snem krótkim
wtóru e ze smutkiem
głos lewy przyciszony

życie snem krótkim
to trzeci nieodgadniony

i wzbĳa się w szare niebo
mgła z nieznanego oblicza
a czas
a ziemia ǳiewicza

o dlaczego
wzrok twó nie schoǳi

Śmierć, Wzrok, Przeczucie

z przedmiotów pod oknem leżących na stole
z goǳiny w które żem się roǳił
ze skrzynki zamknięte ak boleść
z umarłych rąk czechowicza

panu wacławowi gralewskiemu
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