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IV
Dwo gu zmarłym w cmentarza zakątku
Dawna miłość śni się od początku, —

ŚmierćPocałunek, Trup, Cmentarz,
Miłość silnie sza niż śmierć

I westchnęli, i po małe chwili
Wspomnieniami ust się połączyli.

Usta, usta! Próchno w was migota!
Któż odgadnie, że to est — pieszczota?
Któż pomyśli, że to est kochanie —
Pocałunków trudne wspominanie?…

Słodka eszcze est taka żałoba:
Cień — cieniowi, mgła — mgle się podoba.
Ale szczęście nie potrwało długo:
Niespoǳianie zmarli śmiercią drugą…

Boże, Boże! Gǳie two e lazury?
Straszno zmarłym umierać raz wtóry!

Kondyc a luǳka

Straszno nie być pod żadnym namiotem…
Cicho — cisze … Nie mówmy nic o tem¹…

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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