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Kocmołuch
Gdy śródlistne trzepoty gilów i emiołuch
Zmącą ciszy cmentarne ustró niezawiły, —

Cmentarz, Ptak

Cień z trudem z zaniedbane wychoǳi mogiły,
Cały w rǳach i lisza ach — poǳiemny kocmołuch.

Trup

Słońce, grze ąc zmarłego, roztrwania po trawie
Złote krzty — złote supły i złotsze podłużki,

Słońce, Światło, Śmierć

A on zmysłem nicości wyczuwa askrawie,
Jak śmierć w słońcu — w kształt nikłe male e śmiertuszki…

Niezbyt pewny swe awy i ufny snom niezbyt, —
Spogląda oczodołów próżnicą wierutną

Kondyc a luǳka

Wzrok
W obłoków napuszyście wybu ały Bezbyt,
Poza którym nic nie ma, prócz tego, że smutno…

Zaświaty

Lecz on smutek w pośmiertne przekroczył podróży,
Pierś wzbogacił weselem nowego żywota,
A gdy mu nieśmiertelność zbyt modro się dłuży, —
Tka snowi wieczystemu wezgłowie ze złota!…

Zazdroszczę mu, bo duszę do trosk ma niezdolną,
Nie wie, co to est — nęǳa i żal i pustkowie.
Poznał przepych ta emnic! Niech wszystko opowie,
Bo uż — czas! Bo uż dłuże przemilczać nie wolno!

Ta emnica

Lecz w chwili, gdy chcę zwiewne zadać mu pytania
O słonecznych utrudach, o gwiezdnych mozołach,
Wiǳę nagle, ak blednąc męczeńsko się słania
Ten zagrobnych ran pleśnią pokryty biedołach!…

W gęstwinie — cieniście e bezluǳie i lśni tam
Ze ście nieba na ziemię do drzew na uboczu, —

Wieczór

A a patrzę w mrok ego spustoszałych oczu
I nie pytam uż o nic… Już o nic nie pytam…

Oko
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