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Westchnienie
 .  
Dusza mo a ku skroniom, siostro, gǳie obłudę
Roi esień, plamiona rǳą przez piętna rude,
I ku niebu błędnemu anielskiego oka
Wzbĳa się, ako knie a smętna i głęboka,

Dusza, Jesień

Wierny nurt siwo w lazur niebotyczny wzdycha!
— W rzewne ¹ modrości² skłony, których śniadość cicha
W basenach wielkich długie ogląda szlochanie,
I zezwala na toni martwe , gǳie konanie
Płowe³ rozmiata liście, chłodną bruzdę cieni
Drążąc — włóczyć się blaskom pożółkłych promieni.

Rzeka, Woda

¹ e n — smutny, melancholĳny, pełen żalu. [przypis edytorski]
²
— błękit. [przypis edytorski]
— asny; żółty z odcieniem szarości. [przypis edytorski]
³
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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
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