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IV
Jak niewiele ma znaków to ubogie ciało,
Gdy chce o sobie samym dać znać, co się stało…

Ciało, Tęsknota, Konflikt
wewnętrzny, Żałoba

Stało się, bo się stało! Już się nie odstanie!
Patrzę ciągle i patrzę, ak gdyby w otchłanie,
I ciągle nasłuchu ę, czy kto puka w ciszę?…
Nie dlatego, że wiǳę, nie przeto, że słyszę.
I usta mo e bledną, a to ten ból biały
Nie dlatego, że zmarły, lecz barǳo kochały,
I uśmiech nie dlatego trwa na nich przelotem,
Żeby się uśmiechały… sam uśmiech wie o tem¹.
A gdy ciebie wspominam — świat mi cały gaśnie,
Bo tak oczom potrzeba, — tak chce się im właśnie!
A dłonie załamu ąc, wiem, że nie z rozpaczy,
Lecz nie mogę inacze — nie mogę inacze .

¹tem— ǳiś popr. forma Msc. lp r.n.: tym; tu zachowano starą formę ze względu na rym. [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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