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Victoria¹ albo o deszczu majowym
Kasztan ich witał przeciągłym szumem,
Kiedy ale ą, w pełnym rynsztunku,
Przeszli, przebiegli zmieszani z tłumem,
Roznosząc plamy krwawe po brukach…
Z chmury wiosenne grzmot wybiegł ku nim —
Deszcz się ak kasztan w górze rozszumiał,
Nagły i ciepły ślady ich spłukał.

¹victoria (łac.) — zwycięstwo. [przypis edytorski]
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