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Zmierzch bezpowrotny
Różowie e o zmierzchu twó spłowiały liścik…
Wóz turkocze za oknem. Może sen mó właśnie

Sen

Tak od eżdża w złą ciemność — śpiewnie i kolaśnie¹…
W niebie — drobnych obłoków napuszysty wyścig!

Reszta Boga — w niebiosach! Zachód, tle ąc, zruǳiał.
O, uwierzyć w tę Resztę i potrwać w tym błęǳie!

Niebo, Gwiazda, Wiara

W ǳie ach gwiazdy na dalsze brać zawrotny uǳiał
I zawczasu uż srebrnieć tym, co kiedyś bęǳie…

Lub tam, gǳie żale świata na szczytach się śnieżą,
W tym śniegu, w tym wzbielałym ku zaciszom zgonie
Znaleźć dwie załamane, dwie bez utra dłonie
I całować, nie wieǳąc, do kogo należą…

Gdym twe dłonie w wiosenne całował zamroczy²,
Cóżem wieǳiał o tobie? Nic — śnie mó nietrwały!

Miłość, Zmysły, Ta emnica,
Pocałunek

A kochałem twe dreszcze, i duszę, i oczy,
I świat cały — i usta — i znowu świat cały!

¹kolaśnie — ak w kolasie; kolasa — odkryty po azd konny podobny do bryczki. [przypis redakcy ny]
²zamrocz (neol.) — mrok, ciemność a. zamroczenie, oszołomienie. [przypis redakcy ny]
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