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ADAM ASNYK

[Jednego serca…]
Jednego serca! tak mało, tak mało¹,
Jednego serca trzeba mi na ziemi!
Coby przy mo em miłością zadrżało,
A byłbym cichym pomięǳy cichemi.

Jednych ust trzeba! skądbym wieczność całą
Pił napó szczęścia ustami mo emi,
I oczu dwo e, gǳiebym patrzał śmiało,
Wiǳąc się świętym pomięǳy świętemi.

Jednego serca i rąk białych dwo e!
Coby mi oczy zasłoniły mo e,
Bym zasnął słodko, marząc o aniele,

Który mnie niesie w ob ęciach do nieba;
Jednego serca! tak mało mi trzeba,
A ednak wiǳę, że żądam za wiele!

¹Jednego serca! tak mało, tak mało… — o Anieli Gruǳińskie . [przypis autorski]

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
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