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ANATOLE LE BRAZ

Kołysanka
 .   

Uśnĳ, ǳiecię, uśnĳ! Niech cię sen rozmarzy!
Przy mĳ Bóg w opiekę ǳielnych marynarzy!

Śpiewa , śpiewa , stara, two ą pieśń bez końca:
Morze się podnosi przy blasku miesiąca.

Gdy na okręt pó ǳiesz, tedy wicher morza
Bęǳie cię kołysał wśród wodnego łoża.

Śpiewa , śpiewa , stara, two ą pieśń bez końca:
Morze się podnosi przy blasku miesiąca.

W duszy twe uż śpiewa fala bez rubieży¹
Śpiew swó synom słodki, gorzki dla macierzy².

Morze, Kondyc a luǳka,
Matka, Los, Wdowa

Śpiewa , śpiewa , stara, two ą pieśń bez końca:
Morze się podnosi przy blasku miesiąca.

Nie znaleźli w fiordach twego o ca ciała!
Tyś się roǳił wówczas: am nie zapłakała.

Śpiewa , śpiewa , stara, two ą pieśń bez końca:
Morze się podnosi przy blasku miesiąca.

Wicher nad fiordami zbiera groźne łupy,
Kołysankę śpiewa i kolebie trupy.

Trup, Morze

Śpiewa , śpiewa , stara, two ą pieśń bez końca:
Morze się podnosi przy blasku miesiąca.

Uśnĳ, ǳiecię, uśnĳ! Niech cię sen rozmarzy!
Przy mĳ Bóg w swą pieczę ǳielnych marynarzy!

Śpiewa , śpiewa , stara, two ą pieśń bez końca:
Morze się podnosi o blasku miesiąca,

Bowiem my was roǳim te gorzkie głębinie:
Kto Bretonem³ zroǳon, ten żeglarzem zginie.

¹rubież — granic, kraniec, mieǳa, pas przygraniczny; bez rubieży: bez granic, nieskończony. [przypis edy-
torski]

²macierza (daw.) — tu: matka. [przypis edytorski]
³Breton własc. Bretończyk — mieszkaniec Bretanii, nadmorskie krainy w płn.-zach. Franc i. [przypis edy-

torski]
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