


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
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Nuda
W buduarze¹ śród fal aksamitu,
Gǳie z pół świata zgromaǳono cuda,

Nuda, Bogactwo

Na edwabiach od świtu do świtu
Siada blada i zmęczona nuda —
W buduarze śród fal aksamitu.

Cały pokó od ścian do sufitu
Pstrzy się barwnie ak armarczna buda,

Natura, Przestrzeń

Tylko braknie tu niebios błękitu
I powietrza, chociaż ziemskie cuda
Złotem kapią na marmur z sufitu.

W buduarze śród fal aksamitu
Drzemie młoǳian… Twarz zwiędła i chuda
Z apatycznym wyrazem przesytu.

Vanitas, Fircyk

Strumień śliny się sączy… Ułuda
Pierzchła dawno, więc czeka niebytu,
Apatycznie patrząc na te cuda…

¹buduar (z .) — pokó kobiety, służący głównie do odpoczynku. [przypis edytorski]
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