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ǲiewczynka kra kra z zapałkami
Nie ma eszcze czwarte , a niebo takie ciemne
tysiące ptaków odlatu e na noc; ponad szumem i światłami miasta
chamskie gołe kra kra! Gołe niegdysie sze śniegi
w samym sercu teraźnie szości. I gǳie tu się ukryć
skoro pod wielkim sklepem znów sieǳi ǳiewczynka i edną
edyną zapałką
oświetla mrok. Chce wiǳieć, gǳie est
a gǳie wiecznie przewiecznie bęǳie nie istniała. Jak ten
na szybszy z grupki Homo erectus, który wtedy w dolinie
pierwszy dopadł padliny, ak monsigniore, ak ona sama, kiedy uż
ani młoda genialna z rękami w kieszeniach
ak w środę, ani ak w sobotę: przestraszona niemłoda niemrawa.
Nic w ogóle. Znowu uroǳiny
kole nego życzliwego boga. Z mądrości natury wynikał
zimny śnieg. Jakiś pan szanowny
rzucił e do spódnicy nową paczkę zapałek. — Masz
śmiertelna ǳiewczynko — powieǳiał. — Baw się.
Szukaj, aż się doszukasz. He he.
Cóż, znów zapaliła zapałkę i było e raźnie
w towarzystwie popiołu; popiołu, zawoǳeń i błota.
Tyle pociechy z edne
zapałki! Lecz w końcu była ǳieckiem
z wyobraźnią. I miała swo e doświadczenia;  lat, powieǳmy, czy ?
Ta postać istnienia nie imponowała e , lecz cóż z tego wynika. Nicóż.
Więc wstała, trzyma ąc nad głową zapaloną zapałkę
ak akaś statua wolności
bo co mogła zrobić —
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