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Romans
Romans śpiewam, bo śpiewam! Bo estem śpiewakiem!
Ona była żebraczką, a on był żebrakiem.

Miłość spełnionaPoeta, Kondyc a luǳka

Żebrak, Bieda
Pokochali się nagle na rogu ulicy,
I nie było uboższe w mieście ta emnicy…

Nastała noc ma owa, gwiaźǳiście wesoła,
Siedli — ramię z ramieniem — na stopniach kościoła.

Wiosna

Ona mu podawała z wyrazem skupienia
To usta do pieszczoty, to — chleb do gryzienia.

Chleb

I tak, śniąc, przegryzali pod ma owym niebem
Na przemian chleb — pieszczotą, a pieszczotę — chlebem.

Głód

I dwa głody sycili pod opieką wiosny:
Jeden głód — ten żebraczy, a drugi — miłosny.

Miłość niespełniona

Poeta, co ich wiǳiał, zgadł, ak żyć potrzeba?
Ma dwa głody, lecz brak mu — ǳiewczyny i chleba.
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