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(Po co tyle świec nade mną…)
Po co tyle świec nade mną, tyle twarzy?
Ciału memu nic uż złego się nie zdarzy.

Śmierć, Pogrzeb

Wszyscy sto ą, a a eden tylko leżę, —
Żal nieszczery, a umierać trzeba szczerze.

Żal, PozoryGrób

Leżę właśnie, zapatrzony w wieńców liście,
Uroczyście — wiekuiście — osobiście.

Śmierć, co ścichła, znów zaczyna w głowie szumieć,
Lecz rozumiem, że nie trzeba nic rozumieć…

Tak mi ciężko zazna amiać się z mogiłą,
Tak się nie chce być czymś innym, niż się było!

Przemiana

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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