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I
W błękicie — szkarłat zórz! Wniebowstąpienie róż!
Wieczność płonie tak samo, ak płonęła za młodu…

Nieśmiertelność, Życie
snem

Ogród, gǳie w złotym mchu tkwi odrobina tchu,
Niezbędnego dla ciebie, co śnisz wnętrze ogrodu.

By iść do tamtych stron, oǳyskać trzeba zgon,
Zagubiony w tym bycie, co narzucił się światu.

Śmierć

Nic nie mów — tylko patrz! I nie patrz, ale płacz,
Bo uż nie ma dla duszy wy ścia z tego szkarłatu!

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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