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BOLESŁAW LEŚMIAN
  

Schaǳka spóźniona
Pó ǳiemy śladem cienia i szelestu
Po ścieżce, która wzdłuż rosą połyska.

Ogród, Przyroda
nieożywiona, Rośliny

Popod¹ krzewami sztywnego agrestu
Pachną na słońcu świeże kretowiska.

W powiędłych liściach, pokurczonych chłodem,
Lśnią srebrne resztki wczora sze ulewy,
Nad zapuszczonym od dawna ogrodem
Słychać gawronów trzepoty i śpiewy.

Obok abłoni — przypadkowa sosna
Swe igły w bladym zanurza błękicie.

Drzewo

O, akże prędko przeminęła wiosna,
Pozostawia ąc przelęknione życie!

Przemĳanie

Coraz to mocnie otulasz się w chustę,
W które pierś two a, ak w gnieźǳie, się chowa,
Trzeba nam było rzec dawnie te słowa,
Co ǳisia zabrzmią — spóźnione i puste!

Przemĳanie, Miłość
niespełniona, Smutek

Trzeba nam było spleść dłonie uparte
I z zamkniętymi iść w słońce oczyma!
ǲisia te oczy zostaną — otwarte,
ǲisia się warga w pół drogi zatrzyma…

¹popod (daw.) — pod. [przypis edytorski]
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