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IV
Która goǳina? Która w niebie zorza?
Nie czas na skargi! Świat właśnie est taki!…
Dawnoś to w zbożu rwał chabry i maki?
Pokocha zboże! Nic nie ma, prócz zboża!…

Czemuż tak patrzysz w otchłanie bezczasu, —
I mówisz: «Jakże pokocham tę zmorę?» —

Miłość, Obraz świata

Dawnoś to w lesie całował drzew korę?
Więc las pokocha ! Nic nie ma, prócz lasu!

— «Przyszedłem na świat, poprzeǳon żałobą,
I byle aką ode dę stąd bramą.» —

Kondyc a luǳka

A cóż zabierzesz na drogę ze sobą,
Jeśli — nie wszystko, eśli nie to samo?

Niech dusza two a, miłością wielmożna,
Takim się żalem po nocach nie truǳi,

Dusza

Że prócz tych roślin i zwierząt, i luǳi —
Nic na tym świecie pokochać nie można!

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
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