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Równe, bezkreśne pole…
Równe, bezkreśne¹ pole… Znam e. O wieczorze
Myśli mo e tam choǳą pod gasnącą zorzę.

Melancholia, Wieczór, Noc

Idą pomięǳy brzozy ciszą nocy zd ęte
Szukać chłodnego leku na skrzydła zwichnięte.

Idą na śpiące wody, by ako gwiazd ro e
Płomienie swe zatapiać w kryształowe zdro e.

Idą na rośny opar, skróś² miesięczne ³ łuny
Trącać w rozpięte na mgłach srebrnolitne struny.

Idą skarżyć się światu na dolę, niedolę.
Przez puste, senne, równe, przez bezkreśne pole…

¹bezkreśny — ǳiś popr.: bezkresny. [przypis edytorski]
²skróś a. skroś (daw.) — poprzez. [przypis edytorski]
³miesięczny (tu daw.) — księżycowy. [przypis edytorski]
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e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
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