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Trzy róże
W sąsiednie studni rǳawi się szczęk wiadra.
W ogroǳie cisza. Na kwiatach śpią skwary¹,

Przyroda nieożywiona,
Ogród

Spoza zieleni szarze e płot stary.
Skrzy się ku słońcu sęk w płocie i zadra,
O wodę z pluskiem uderzył spód wiadra.

Spó rzmy przez liście na obłoki w niebie
I na promieni po gałęziach załom,

Dusza, Ciało, Miłość,
Rośliny

Zbliżmy swe dusze i pozwólmy ciałom
Być tym, czym wza em pragną być dla siebie!
Spó rzmy przez liście na obłoki w niebie.

Woń róż, śpiew ptaków i dwie dusze zno ne,
I dwa te ciała, ukryte w zieleni,

Ogród, Ciało

I ten ład słońca wśród bezładu cieni,
I na ście ciszy nagłe, niespoko ne,
Woń róż, śpiew ptaków i dwie dusze zno ne.

A eśli eszcze, prócz duszy i ciała,
Jest w tym ogroǳie akaś róża trzecia,

Dusza, Ciało

Które purpura przetrwa snów stulecia,
To wszakże ona też nam w piersi pała² —
Ta róża trzecia, prócz duszy i ciała!

¹skwar — upał. [przypis edytorski]
²pałać — płonąć. [przypis edytorski]
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