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Rozmowa
— Czekam na ciebie — żywa,
Zbuǳona, niecierpliwa.

Miłość, Pożądanie

Pożądam nieprzytomnie
Twych dłoni, warg i lic, —
I śpiewam, póki o mnie

Śmierć eszcze nie wie nic!
Czemu od ezior strony Błąǳenie
Zaklęty i spóźniony
Przychoǳisz w nocy znó ¹,

Kochanku mó ?

— Przychoǳę na lamenty,
Spóźniony i zaklęty.

Ciało się mo e mroczy²,
Ze śpiewu idąc w śpiew.
Nie wieǳą błędne oczy,
Jak odbić zieleń drzew?
I te, co się płomienią,
Złe sny poza zielenią?
Nim pierwszy zwiędnie liść,

Mów — dokąd iść?

— Idź w koło — idź w półkole…
Idź mieǳą poprzez pole, —

Natura, Rośliny

I rozpaloną głowę Kwiaty
Burzliwych pełną zórz,
Na maki purpurowe,
Mĳa ąc chabry, złóż!
Traw zieleń, błękit nieba
Raz eszcze u rzeć trzeba…
Przypomnieć eszcze raz

Świat wokół nas…

— Wiǳiałem sny ogromne,
Lecz uż ich nie przypomnę.

Sen

Wiosenne spadły deszcze,
A nie ma moich snów!
Raz eszcze i raz eszcze
O makach w polu mów!
Bądź dla mnie — ako rucza ³, Woda
Głębiny mnie naucza —

¹znój (daw.) — ciężka praca, trud. [przypis redakcy ny]
²mroczyć się — ciemnieć, pogrążać się w mroku. [przypis redakcy ny]
³ruczaj — strumień, potok. [przypis redakcy ny]
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I wędrowania w dal,
I szmeru fal!

— Nie estem a rucza em
W dolinie poza ga em,

Śmierć

Lecz w lesie — nagłym kwiatem
Zakwitnę do twych stóp.
To — wszystko! Nic — poza tem⁴!
Poza tem — mgła i grób…
Patrz w sady — łąki — lasy,
Jak w kres po wszystkie czasy!
Patrz we mnie, ako w zdró ⁵, —

Kochanku mó !

⁴poza tem — ǳiś popr.: poza tym. [przypis edytorski]
⁵zdrój — mie sce w ziemi, z którego wytrysku e woda; źródło. [przypis redakcy ny]
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