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BOLESŁAW LEŚMIAN
 

Pierwsza schaǳka
Pierwsza schaǳka za grobem! Rozwalona brama.
Stąpa pilnie!… Ucału ten po droǳe krzak.

Zaświaty

Czy to — ty? — Już zmieniona, a eszcze — ta sama?
Upewnĳ!… Wzrok mi słabnie… Poda dłonią znak!

ZwątpieniePrzemĳanie

Nie ma znaków! Od dawna uż w nic się rozwiały!
Nie ma żadnych upewnień! Nikt nie wierzy w nas!…
Zmilkły śmiechy w ciemnościach i płacze ustały.
W pa ęczynie po kątach zagnieźǳił się — czas…

Łzy

Ze dź z drogi — ćmom i kwiatom!… Postroń¹ się złuǳeniom!…
Chyba na rzeczywistszy est ten — siana stóg…
Czemu płaczesz? — Dla luǳi, oddanych istnieniom,
Ból nasz — ledwo est dreszczem księżycowych smug.

¹postronić się — usunąć się, kierować się w bok. [przypis redakcy ny]

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
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wolności korzystania z dóbr kultury.
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