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Umknąłem we śnie ze zgra ą unaków,
zdecydowanych na wszystko, za światy.

Sen

Dotarliśmy, gǳie trzeba, nocą mroczną.
Jedni z palcami na cynglu trzymali
u wrót cmentarnych wartę. Reszta pocztu¹
z dłonią na cuglach. Ku mogile o ca Grób, Tęsknota

O ciec, Śmierćw serca łomocie cicho się zakradłem
i, tłumiąc oddech, odwalałem skiby,
błyskiem łopaty ry ąc się w czeluście
bezdenne. Próżno wtedy wielkim głosem
wołałem, waląc się o ziem²: «Mó o cze,
to a! Wysłucha ! Na koń! I z kopyta!»

I oto stanął obok mnie. Cielesny
tak dotykalnie, ak gdyby nie umarł,

Zmartwychwstanie

tylko znużony nieco. Wpĳał palce
w ramiona mo e; źrenice zawarte
i coś, ak w zmorze, bełkotał ęzykiem.
Uniosłem go na siodło. Już z galopa
ruszamy, radość piersi mi rozpiera,
gadam i śmie ę się, krztusząc, o wszystkim
prawię, co stało się od owych czasów,
o żniwach oraz o wo aczce. Wesół
z uśmiechem, skinął raz po raz mi głową.

Ale znienacka zachwiał się w kulbace³
I drży, zapada ciało, uż bezwolnie
dłonie szuka ą wsparcia, siwa broda,
na wiatrach postrzępiona, się kołysze,
A potem, szepcąc, głosem głucho brzmiącym:
«To ciężar ednak nad siły. Da usnąć».

Rana, Ciało

I podczas, gdy go dźwigałem z rumaka,
nagle do rzałem, że wielka mu rana,
koszulą przesłonięta, pierś zżerała
potężną. Wszystko w nim było od wnętrza
drążone, akby sklecony był z skóry,
wyzbyte waru krwi, mięsa i kości.

Ach, po ąć, że go nie ocalę nigdy.

¹poczet — orszak, tu: odǳiał. [przypis edytorski]
²o ziem — ǳiś popr. forma: o ziemię, na ziemię. [przypis edytorski]
³kulbaka — wysokie siodło. [przypis edytorski]
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