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Luǳie
Szli tędy luǳie biedni, prości, —
Bez przeznaczenia, bez przyszłości.

Wiǳiałem ich, słyszałem ich!…

Kondyc a luǳkaBieda

Szli niepotrzebni, nieprzytomni, —
Kto ich zobaczy — ten zapomni.

Wiǳiałem ich, słyszałem ich!…

Szli ubogiego brzegiem cienia, —
I nikt nie stwierǳił ich istnienia.

Wiǳiałem ich, słyszałem ich!…

Śpiewali skargę byle aką
I umierali ako tako…

Wiǳiałem ich, słyszałem ich!…

Śmierć

Już ich nie wiǳę i nie słyszę, —
Lubię trwa ącą po nich ciszę.

Wiǳiałem ą, słyszałem ą!…
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