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Puściła po stole swawolący¹ wianek.
«Kto go chwyci pierwszy — ten mó ukochanek! »

Miłość silnie sza niż śmierć,
DuchZabawa, Flirt

Pochwycił tak ściśle, aż się kwiaty zwarły.
«Skąd ty esteś rodem? » — «Ja rodem — umarły! »

«Co się stało wokół, że świat mi się mroczy? » —
«To a własnoręcznie zamykam ci oczy»…

«Już mnie nigǳie nie ma i nigdy nie bęǳie! » —
«Nie ma ciebie nigǳie, bo uż esteś wszęǳie. »

¹swawolić — bawić się beztrosko; tu o wianku: toczyć się w podskokach. [przypis edytorski]

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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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
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