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Dobranoc
Good night, good night, as sweet repose and rest
Come to thy heart, as that within my breast. ¹

Shakspeare.

Czarna chmura, chmurę goni,
Na zachoǳie grzmi i łyska,
Blada lampka w murach błyska;
Lutnia, na dobranoc ǳwoni;

Niechay puchar z moiéy dłoni
Każden z was do ust przyciska;
Noc iuż bliska, noc iuż bliska,
Lutnia, na dobranoc ǳwoni!

Z wami słodycz snów poǳiele;
Zdróy się marzen pełny toczy,
Zamkniéymy znurzone oczy,

Bąǳcie zdrowi przyiaciele;
Lampa zgasła, noc nas woła,
Dobranoc, wszystkim do koła!

¹Good night… — słowa Julii wypowieǳiane do Romea z tragedii Romeo i Julia ze sceny drugie aktu II
w przekłaǳie Józefa Paszkowskiego: „Bądź zdrów! i zaśnĳ z tak błogim spoko em,/ Jaki, z twe łaski, czu ę
w sercu mo em”. Red. WL. [przypis edytorski]
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