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Młoda, niewinna natura, człowiek to eno¹
Starze e się, winę wokół gromaǳąc i nęǳę;
Przeto sprawiedliwość nadchmurna zwiastowała nam
Wyzwolenie i śmierć.

Przemĳanie, Śmierć,
Natura, Kondyc a luǳka

Zawsze z ǳisia na utro płocha odracza naǳie a
Widmo utęsknień. Pod obce nieba wędru e
Człek, edną wymienia ąc niedolę
Na gorzką, barǳie gorzką.

Cierpienie, Życie ako
wędrówka, Naǳie a

Zawsze o wolność pasu e się², o poznanie;
Kiedy wszystko śmiertelnych zakuwa ak w obręcz!
Nie ma mocy, co by ciosom sprostała,
Pancerz hartowny pęka.
Skrzydłem pod gwiazdy wzbĳa się wieǳa, która
Zaledwo edną stronicę odwraca w księǳe wszechrzeczy;
Czyś próbował kiedy wzdłuż mlecznych gościńców
Błąǳić ku Orionowi³?
Zali⁴ istnie ą dwie dusze, które po mą się do dna?
Któż odpowie? Niech każdy ku ta emnicy się dźwiga,
Głosów krewnych własnemu poszuku ąc na wiatrach,
Póki nie umrze, szuka ąc, póki nie umrze.

¹
(daw.) — tylko. [przypis edytorski]
² a a
— walczyć. [przypis edytorski]
— konstelac a widoczna na niebie półkuli płn. na esieni i w zimie; nazwa pochoǳi od imienia postaci
³O
z mit.gr., Oriona, niezwykle zręcznego myśliwego, syna Pose dona, który obdarzył go zdolnością choǳenia po
woǳie, ego pies, Syriusz, również został patronem na aśnie sze z gwiazd nocnego nieba, należące do pobliskie
konstelac i Wielkiego Psa. [przypis edytorski]
⁴ a (daw.) — czyż. [przypis edytorski]

Błąǳenie, Kondyc a luǳka,
Samotność
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