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(Lubię, srebrny księżycu…)
 .   

Lubię, srebrny księżycu, kiedy blask twó pada
Na las nierównych masztów w leniwe przystani —

Księżyc

Lecz wolę, kiedy w parku pieści aśń¹ twa blada
Ławkę, kędy się wsparłem na marmuru grani.

Lubię twó nów młoǳieńczy i twe pełni blaski…
Lubię cię w pustki nocne bezmiernych równinach,
I nad cichem eziorem, nad srebrnymi piaski —
I w mym drogim Paryżu na smukłych kominach.

¹jaśń — asność, blask. [przypis edytorski]
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