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Smutek księżyca
 .  [ ] -
Czegoś leniwie księżyc ǳiś wieczorem marzy;
Jak piękność, co w poduszek licznych tonąc puchy,
Nim zaśnie — pieści rączką, z zadumą na twarzy,
Pierś swą roztargnionymi, leciutkimi ruchy.

Kobieta
Księżyc, Poeta

Na atłasowych grzbietach piękne chmur lawiny,
On ǳiś — ak kona ący — w długich spazmach tonie,
Lub okiem ściga białych obłoczków seciny,
Które płyną ak kwiecie przez lazuru błonie.

Obłok

A gdy czasem, tonący w leniwe niemocy,
Na ziemię łzę ukradkiem zroni w cieniach nocy,
Poeta, nieprzy aciel snu, dusza marząca,

Łzy

Zaraz w dłoń swo ą zbierze tę bladą łzę żalu,
O odbłyskach tęczowych ak odłam opalu,
I w sercu swym umieści, z dala oczu słońca.
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