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ALOYSIUS BERTRAND

Skarbo
 .  
(Ojcze-naśki imć pana Marszałka)
— Jakkolwiek umrzesz, rozgrzeszony czy potępion — nocy te Skarbo chargotał mi
do ucha — bęǳiesz miał całun z pa ęczynowe przęǳy i pa ęczynę pogrzebię wraz z tobą.
— Och! obym przyna mnie miał za całun — odparłem mu, z oczami zaczerwienionymi od rzewnego szlochu — listek osikowy, w którym ukołysze mnie westchnienie
eziora.
— Nie! — prześmiewał się karzeł szyderczy — bęǳiesz padłem ślimaka, który o zmierzchu polu e na muszki oślepione zapada ącym słońcem!
— Woliszże — odrzekłem, nie powstrzymu ąc łez — wolisz, iżby ssał mnie pa ąk
adowity o trąbie słonia?
— Niech tam — dodał — pociesz się, za całun bęǳiesz miał opaski nakrapiane złoto
ze skóry wężowe , w którą owinę cię szczelnie ak mumię.
I z krypty przyćmione Święte Benigny, gǳie cię twarzą do muru ustawię wyprostowanego, nasłuchiwać bęǳiesz, ak łka ą ǳieciątka w mrokach czyśćcowych.

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
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Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
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Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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