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Nieszczęście
 .  

By tak ciężki unieść głaz
Syzyfowe trza mieć siły;
Choć mi trudów pot est miły —
Sztuka długa — krótki czas. Sztuka, Czas, Przemĳanie

W dal od sławnych mogił, w dal
Iǳie — w pusty szlak cmentarny
Serce me ak bęben gwarny —
Grzmiąc ponurych marszów żal.

Skarb nie eden pogrzebany
Śpi w ciemności zapomniane
W głębi — z dala od łopaty!

Z żalem rozlewa ą kwiaty
Swą — ak ta nia¹ — słodką woń
Na samotnych głębi toń!

¹tajnia — mie sce ta emne. [przypis edytorski]
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