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Żąǳa nicestwa
 .  [ ] -

Myśli martwa, ty, niegdyś z żąǳą walki w łonie!
Naǳie a, co cię bodła ostrogą — pragnieniem,

Przemĳanie

Zmęczyła się. O, legnĳ z spoko nym sumieniem,
Szkapo, co wciąż utykasz, — wstyd zostaw na stronie!

Duch mó , maruder stary, złaman wycieńczeniem,
Miłość uż dlań bez smaku, do dysput nie płonie;

Starość

Milcz więc pieśni spiżowa¹, żegna fletni tonie!
Rozkoszy, nie kuś serca, co uż zaszło cieniem!

Przemĳanie

Serce, Cień

Cudna wiosna uż nie tchnie balsamicznym tchnieniem!

Oto chwila po chwili — czas mię z wolna chłonie,
Jak zamieć śnieżna ciało zd ęte odrętwieniem;

DomCzas, Przemĳanie

Cały krąg ziemski z góry ogarniam spo rzeniem,
I nie szukam lepianki, kędy głowę skłonię!

Ziemia

Lawino, chcesz mnie unieść, pęǳąc po gór skłonie?

¹spiż — stop mieǳi z cyną, cynkiem i ołowiem; używany często do odlewania ǳwonów. [przypis edytorski]
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