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Ten, który mienie swo e gwiaźǳiste roztrwania
Na płaszcze róż czerwonych, lilĳ białosinych,
Ten mnie ozdobił w chwili naszego spotkania
W rumieniec — ciebie w bladość — i wieǳiał, co czyni.
Bo czym są luǳkie stro e w tak istotne chwili,
Czym wzniosłe przemówienia, otwarte ramiona?
Ważne — tylko te barwy zd ęte z róż i lilĳ,
Dla tych, których edynie krew może przekonać.
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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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Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
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e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
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