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Ty pierwej mgły dosięgasz…
Ty pierwe ¹ mgły dosięgasz, a za tobą w ślady
Zdążam, by się w tym samym zaprzepaścić lesie,
I, tropiąc two ą bladość, sam się sta ę blady,
I, zdybawszy² twó bezkres, sam ginę w bezkresie.
A potem wzieram w oczy, by zgadnąć, czy dość ci
Omdlenia, co się nogom uǳiela, ak szczęście,
I twe dłonie, ak w pąki, mnę w zdrobniałe pięście,
By się w nich docałować twych chrząstek i kości.

Szczęście
Pocałunek

A one wypukle ą na dłoni przegubie,
Niby pestki owoców, zróżowionych zno em,
I nieśmiałym do ust mych garną się wyro em³,
Zata one w swe ciepłe od pieszczot sieǳibie.
Ich dotyk buǳi wzruszeń zaniedbanych krocie,
A ty, tuląc e w warg mych rozrzewnioną ciszę,
ǲiecinnie esz w uścisku, male esz w pieszczocie,
Chwila — a uż cię do snu z lat dawnych kołyszę.

¹pierwej — na pierw. [przypis edytorski]
²zdybać — schwytać, przyłapać. [przypis edytorski]
³wyrój — biol. wylęg owadów; masowa migrac a młodych osobnikow w celu założenia nowego gniazda.
[przypis edytorski]
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