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XXV
«Umarł?»… «Umarł»… «Takie lata zdradne,
Człek snać¹ młody, a ednak uż stary»…

ŚmierćPogrzeb, Bieda, Krzywda,
Wdowa

Ale pogrzeb kosztu e talary:
Ksiąǳ, kopidół², poǳwonne³, pokładne⁴.

Ksiąǳ, Obycza e, Pozyc a
społeczna

«Jegomości⁵!… a biedna, nie kradnę»…
A księżulo: «Nie pĳcie opary,
Będą grosze na msze i ofiary…
Lecz a biorę… to, czego dopadnę».

Ha, cóż robić?… Pogrzebać go trzeba:
Duch bez księǳa nie pó ǳie do nieba —
Więc ostatnie zaniesie piernaty⁶…

WierzeniaBieda, Zima

A wiatr wie e, a czasy tak chłodne,
A mróz siny wciska się do chaty,
A robaczki⁷ golutkie i głodne…

¹snać (daw.) — przecież, widocznie. [przypis edytorski]
²kopidół (gw.) — grabarz. [przypis edytorski]
³poǳwonne — opłata dla kościelnego za bicie w kościelne ǳwony w czasie pogrzebu. [przypis edytorski]
⁴pokładne — opłata za pozwolenie pochowania na cmentarzu, równoznaczna z wieczystą ǳierżawą ziemi

pod grób. [przypis edytorski]
⁵jegomość — ksiąǳ proboszcz. [przypis edytorski]
⁶piernat — materac wypełniony pierzem; pierzyna, pościel. [przypis edytorski]
⁷robaczki — tu: małe ǳieci. [przypis edytorski]
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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.

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/z-chalupy-xxv-umarl-umarl-takie-lata-zdradne
Tekst opracowany na podstawie: Jan Kasprowicz, Poezye, Tow. Wydawnicze, Lwów 
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez Bibliotekę Narodową z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów BN.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kosińska, Dorota Kowalska, Marta Nieǳiałkowska, Weronika
Trzeciak.
Okładka na podstawie: mariaaantonina@Flickr, CC BY-SA .
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

  XXV («Umarł?»… «Umarł»… «Takie lata zdradne…) 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/z-chalupy-xxv-umarl-umarl-takie-lata-zdradne
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/461
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

