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JEAN MORÉAS

Niech precz rzucą te lilie…
 .   

Niech precz rzucą te lilie i tych róż wybuchy
I niech pieśnie¹ i fletnie cichną w dali mrąc.

Zmysły

Niech nic nie zbuǳi szału pośród ciszy głuche
Na kwawym nieboskłonie zachoǳących żąǳ.

O, nie dysz ku mnie wonią mrącego oddechu!
O, nie świeć pochodniami płomienistych ócz²!
Bo płonę ako nocna ćma w ich złotym śmiechu,
W ogniu gwiazd obłąkanych za pomroką tucz³.

O, nie kuś mnie uż więce twą chciwą pieszczotą,
W które palę się ogniem i od mrozu drżę!

Asceta

Nie pó warg tych przewonnych ambrozy ą złotą:
Niech me serce zasypia, niech me serce mrze…

Me serce tak spoczywa, ak pustelnik w trumnie,
Chroniąc się pod błękitny wyrzeczenia krzyż…
Żalem nęǳnego szczęścia nie mąć bezrozumnie,
Nie zakłóca pogody rozgrzeszenia cisz.

¹pieśnie — ǳiś popr.: pieśni. [przypis edytorski]
²ócz — ǳiś popr.: oczu. [przypis edytorski]
³tucza — chmura. [przypis edytorski]
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