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Święty-pokój

Jeszcze tylko kilka ciężkich chmur
Nie-porozpychanych nozdrzem konia;

Życie ako wędrówka

Jeszcze tylko kilka stromych gór,
A potem — uż słońce i harmonia!…
— Jeszcze tylko z hełmu kilka piór
W wiatru odrzuconych próżnię;
Jeszcze tylko eden pękły grot —
Błyskawica edna — eden grzmot —

A potem — uż nie!…


Tak samo i w życiu: czasów wir
Jezdnego na hipogryfie ima¹;
Gruby mu rozrywać każe kir,
Trumny przeskakiwać, których nié ma.
— Za czarnością trumien świta mir², Pokó , Naǳie a
Wynagraǳa ący słusznie;
I wciąż tylko eden eszcze trud —
Wysilenie edno — eden cud —

A potem — uż nie!…

¹imać (daw.) — trzymać; tu: więzić. [przypis edytorski]
²mir (daw.) — pokó , ład. [przypis edytorski]
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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
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