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CYPRIAN KAMIL NORWID

Larwa¹

Na śliskim bruku w Londynie,
W mgle, podksiężycowe , białé ²,
Nie edna postać cię minie,
Lecz ty ą wspomnisz, struchlały.
Czoło ma w cierniu? czy w bruǳie? —
Rozeznać tego nie można;
Poszepty z Niebem o cuǳie
W wargach… czy? piana bezbożna!…

Kondyc a luǳka, Miasto,
Obraz świata, Upadek
Maska

Błoto, Cnota, Książka,
Modlitwa, Przekleństwo

Rzekłbyś, że to Biblii księga
Zatacza ąca się w błocie,
Po którą nikt uż nie sięga,
Iż nie czas myśleć o cnocie!…
a i
— dwa słowa —
Łyska ą bielmem e źrenic.
Skąd iǳie?… sobie to chowa.
Gǳie iǳie?… zapewne, gǳie !

Pieniąǳ, Rozpacz

Takie -to podobna ęǳy
Luǳkość, co płacze ǳiś i drwi;
— Jak historia?… wie tylko: „ rw !…”
Jak społeczność?… tylko: „
!…”

Historia, Krew, Pieniąǳ

¹ arwa (łac.) — w wierzeniach staroż. Rzymian larwy (zw. też
r ) były to duchy przodków, ale uznawanych za złe duchy, roǳa upiorów, dusze zmarłych skażonych za życia zbrodnią i krwią; w związku z tym co
roku  ma a dokonywano obrzędu wypęǳania ich z domu; w czasach Norwida popularnie też nazywano larwą
maskę. [przypis edytorski]
² a — daw. forma ﬂeksy na z tzw. é pochylonym, w wymowie zbliżonym do y. [przypis edytorski]
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