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I wstał Anhelli z grobu — za nim
wszystkie duchy…
I wstał Anhelli z grobu — za nim wszystkie duchy,
Szaman, Eloe… cała ćma z grobów wstawała
I wszystkie brały dawno porzucone ciała.

Zmartwychwstanie

A Sybir był zaćmiony akby zawieruchy
Ciemnymi¹ i powietrze się ciągle mieszało,
I chmury szły, i grady błyskały, i grzmiało.

Syberia

Wstaliśmy i ku Polszcze² szli — a na cmentarzu
Zatrzymał Szaman ową straszną duchów zgra ę
I spytał głośno: „Kogo z mogilnych nie sta e³?”

Śmierć, Zwycięstwo

A wszyscy byli; — straszny i zimny grabarzu
Śmierci, gǳież est twó oścień⁴, gǳie zwycięstwo two e?
Wszyscyśmy byli — i krwi nasze poszły zdro e.

¹zaćmiony (…) zawieruchy ciemnymi — ǳiś: zaćmiony zawieruchami ciemnymi. [przypis edytorski]
²Polszcze (daw.) — Polsce. [przypis edytorski]
³nie stawać czegoś (daw.) — nie starczać, brakować. [przypis edytorski]
⁴oścień — roǳa ostrych metalowych widełek osaǳonych na długim trzonku; prymitywne narzęǳie, za
pomocą którego łowiono ryby, nakłuwa ąc e; obok kosy, oścień należy do atrybutów śmierci w tradycy nych
przedstawieniach. [przypis edytorski]
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