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Wizja
Po ta emniczym choǳę saǳie,
gǳie z drzew spada ą srebrne puchy,

Ogród, Wiz a, Marzenie,
Cisza, Natura

gǳie śród mirtowych ga ów błąǳą
samotne, asne duchy…

W akimś marzeniu i słodyczy
przez pełne kwiatów stąpam grzędy,
i nie wiem, ile razy nocą
przeszedłem uż tamtędy…

Nade mną gwiazdy złote płoną
i srebrnolicy księżyc świeci;
czasem mistyczny mi nad głową
z szelestem ptak przeleci…

A potem cisza, wielka cisza,
że serca swego słyszę tętno,
aż gǳieś śród mirtów pieśń zaǳwonią
słowiki przenamiętną…

I wtenczas z gąszczy się wyłania
świetlista postać w blasku cała
i ku mnie iǳie roztęskniona
powiewna, cicha, biała…

I w swe ramiona mnie zamyka,
ak w nieuchwytne dwie obręcze,
a na e rozkaz w duszy mo e
cudowne wsta ą tęcze…

Ich łuki łączą siedmiobarwne
mo ą samotną aźń z wszechświatem,
i wtedy w przestrzeń bezgraniczną
marzeniem mknę skrzydlatem…

I tak mi dobrze, cicho, słodko
w ob ęciach mo e wiz i senne ,
która unosi mnie wraz z sobą
w kra asny i promienny…
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