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IV
Słyszę, ak deszcz po liściach coraz gęście pluska.
Tak mnie nuży zwłok moich w zaświaty wywózka

Życie ako wędrówka,
Pogrzeb, Dusza, Śmierć,
Kondyc a luǳka, BógNa kołach, co się kręcą, choć nie wieǳą¹ drogi!…

Dla mnie uż tylko — mroki i mroków rozłogi!
Boże, czemuś dał duszę, co snu musi żebrać, — Sen, Życie snem
I życie, które można tak łatwo odebrać?
I czemuś mnie z takiego utworzył marliwa²,
Że mnie w tę obcą ciemność byle noc porywa?
Czemu nieśmiertelnie esz na moim pogrzebie?
Czemuś zabił mnie adem, co nie tru e ciebie?
Czemu nuży mnie zwłok mych w zaświaty wywózka,
A deszcz po żywych liściach coraz gęście pluska?…

¹nie wieǳą drogi (daw.) — nie zna ą drogi. [przypis edytorski]
²marliwo (neol.) — substanc a podległa śmierci. [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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