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KAZIMIERA ZAWISTOWSKA

Epitaphium¹
O maków purpurowych, kraśnych maków kwiecie!
O usta całowane, drogie usta two e!

Kwiaty, Wspomnienia,
Tęsknota, Pocałunek,
KochanekZłote życia na oścież otwarte podwo e,

Słońce! Słońce w upalnym rozgorzałe lecie!

Słońce, słońce! I maków purpurowych kwiecie!
Pszennych łanów poszumy, pszczół gra ące ro e!
I usta całowane, drogie usta two e,
I w lipowych ale ach kwietniane zamiecie!

Harfo wspomnień! twe struny z rǳy krwawych korali
Dłoń mo a ǳiś otrząsa, ogrzewa, rozzłaca,
Lecz melodia ta dawna, słoneczna nie wraca,

Tylko motyw tęsknoty snu e się i żali…
A ścichłe, obumarłe, ak cmentarni stróże,
Więdną maki w królewskie , zszarpane purpurze.

¹epitaphium (łac., z gr.) — napis na nagrobku. [przypis redakcy ny]
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