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Tak dumna była z konania,
Że wstyd nam twarze rumienił:
Jak mogło wszystko, co nam drogie,
Tak obce się zdać jej pragnieniu?
Tak rada była z przenosin
Tam, dokąd nikt z nas nie miał trafić
Tak rychło – że Boleść nasza
Zniżała się niemal w Zawiść –

Emily Dickinson1 

1 E. Dickinson, # 1272 (So proud she was to die) [w:] E. Dickinson, Drugie 100 wierszy, tłum. 

S. Ba rańczak, „Znak”, Kraków 1995, s. 123.
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