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Pogrzeb infantki
W czarnych kapach, żu ące węǳidła,
idą wichry uciszone przed trumną,
kołysaną na wozie, dumną,
kutą w złocie, wspaniałą, obrzydłą.
Hamulec zgrzyta. Jęczą dźwięczne szprychy,
wśród wąwozów hiszpańskich spaǳistych i cichych…
— chcą wyskrzypieć wszystko i nie mogą…
Infantka ma twarz tak bladą!
Wichry idą, noga za nogą —
— Idos, idos, ventos alados!¹
Idźcie, idźcie w poko u, wy wichry skrzydlate!
Infantka uż nie wstanie zimą ani latem!
¹Idos, idos, ventos alados! (hiszp.) — Idźcie, idźcie, skrzydlate wichry! [przypis
edytorski]

Czy e na imię Miłość, czy Sol, czy Elvira,
to obo ętne ǳisia , gdy ą w ziemię kładą,
gdy upadła na wieki, zaplątana w kirach!
Idos, idos en paz, ventos alados!²

²Idos, idos en paz, ventos alados! (hiszp.) — Idźcie, idźcie w poko u, skrzydlate
wichry! [przypis edytorski]
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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,
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Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bi-

